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PUNCTE DE VEDERE

Dar de permisul de
operare;
Patrioți nevoie mare, 

hotărâți să atragă 
noi venituri la bugetul de 

stat, miniștrii din Cabinetul 
Radu Vasile se iau la 
întrecere între ei. Cel mai 
tare se dovedește 
finanțistul șef Decebal 
Traian Remeș, care a 
inventat atâtea impozite și 
taxe ca nimeni altul. Dar și 
Radu Berceanu are idei. Pe 
unele, păgubitoare, le-a 
aplicat în minerit. Pe altele, 
asemenea, le-a introdus în 
energetică. Mai de curând 
și-a propus să-i fericească 
pe amatorii de investiții în 
activitatea de producție. în 
acest sens a formulat un 
document, devenit în urmă 
cu vreo lună și ceva 
ordonanță, aprobată de 
Executiv și publicată în 
Monitorul Oficial, care 
prevede atestarea agenților 
economici producători de 
bunuri materiale destinate 
comercializării și
acordarea permisului de 
operare.

Ce înseamnă asta? 
înseamnă că orice unitate 
economică, indiferent de 
mărime, care are ca 
obiect producerea și 
vânzarea anumitor bunuri 
materiale, trebuie să 
solicite de la Ministerul 
Industriei și Comerțului, 
gestionat de dl Radu 
Berceanu, în contul unei

iti auzit?
9

taxe, așa-numitul permis 
de operare, fără de care 
nu-și poate desfășura 
activitatea. Taxa de 
obținere a documentului 
este de 0,2 la sută din 
valoarea investiției, 
sumă nu chiar de neglijat, 
mai ales în contextul 
stării grave a economiei 
românești. Permisul de 
operare are termen de 
valabilitate cinci ani, 
după care va putea fi 
prelungit cu alți cinci ani, 
în schimbul altei taxe, de 
data aceasta de 0,1 la 
sută din valoarea 
investiției aflată în 
funcțiune, actualizată și 
corelată cu rata inflației 
la zi. Producătorii sunt 
obligați să solicite de la 
MIC permisele de 
operare până la sfârșitul 
acestui an, urmând ca 
acestea să fie eliberate 
în termen de doi ani (?!), 
banii rezultați din taxe 
fiind vărsați în Fondul 
pentru reformă eco
nomică.

Ideea în sine nu pare 
chiar trăsnită. Ea ar putea 
prinde bine într-o 
economie care merge, 
într-un mediu de afaceri 
propice. Or, la această

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

APARE LA DEVA

Dacă asa vor mușchii lor...

"fijator" în stil 
american

Specialiștii în materie au calculat că prețul “evitării” 
catastrofei umanitare din regiunea Kosovo s-a ridicat 
undeva la 50 de miliarde euro, respectiv cu mult mai muți 
dolari. Dacă atâta a costat “experimentul și distracția”, se 
apreciază că prețul reconstrucției, adică repararea 
stricăciunilor, se ridică la peste 31 miliarde euro, diferența 
reprezentând-o costul bombelor, avioanelor, salariile și 
alte cheltuieli.

Aliații din NATO, cum arată calculele, au lansat în 78 
de zile de război autentic nu mai puțin de 23000 bombe 
și rachete asupra Iugoslaviei, numai acestea costând 4 
miliarde euro. Așa cum ușor se poate constata și cum 
lesne poate înțelege orice om cu scaun la cap pagubele și 
pierderile erau mult mai mici dacă negocierile duceau la 
pace. Să nu mai spunem că aici se crea un fel de paradis, 
o bunăstare de invidiat chiar și de către Occident dacă 
echivalentul cheltuielilor s-ar fi investit pentru redresarea 
situației fără război, dacă “investițiile” se alocau pentru a- 
i determina pe sârbi, albanezi și pe țiganii din regiune să 
conviețuiască în pace, ceea ce cred că n-ar fi fost deloc 
greu.

Decizia americanilor și a NATO a vizat însă alte scopuri 
în Balcani, inclusiv instalarea unei dominații în zonă, 
formarea aici a unui cap de pod pentru a motiva, eventual, 
alte intervenții în forță pentru a dezbina state și a “gestiona 
mai ușor crizele”. Luând în calcul și pierderile adiacente, 
greutățile provocate altor țări prin instituirea embargoului, 
pierderile ecologice și pe cele pricinuite de întreruperea 
circulației pe Dunăre, se vede limpede dimensiunea reală 
a "binefacerilor” americane și ale forțelor NATO în Kosovo 
și în Balcani.

Izbindu-se de îndârjirea iugoslavilor, americanii care 
vor neapărat să schimbe regimul lui Miloșevici, așa cum 
au dorit să se întâmple și în Irak, dar nu numai aici, Iată că 
în ultima vreme fac unele concesii, în sensul că revin la 
sentimente mai bune, deoarece nu le reușesc planurile în 
totalitate. Gândind că embargoul asupra Iugoslaviei va 
răscula poporul în prag de iarnă din cauza lipsei 
combustibilului pentru încălzire și împuținării alimentelor,

Nicolae TIRCOB

(Continuare în pag. 8)

La Brănișca
După ce l-a părăsit nevasta și l-a lăsat 
cu 9 copii

Nicolae Someșan 
trăiește în niște 

grajduri
Trebuie să recunosc că 

poate mai mult ca în alte părți, la 
Brănișca am poposit mai des. 
Explicația, că aceste locuri m- 
au atras, poate fără să vreau, 
este și că am întâlnit de fiecare 
dată oameni deosebiți. Nu că aici 
ar curge lapte și miere, ba din 
contră. Ca prin multe locuri 
oamenii se luptă și cu sărăcia și 
cu bolile. Cum spuneam, deși 
pașii m-au adus în această 
comună, până acum nu l-am 
întâlnit pe Nicolae Someșan și 
nici nu am știut nimic despre 
traiul lui. Viața a fost mult prea 
darnică cu acest bărbat. De 
nouă ori l-a pus în postura de a 
fi tată. Dar poate că atâta a fost 
norocul omului, să se bucure de 
copii. La 3 luni după ce a dat 
naștere celui de-al nouălea copil, 
soția lui Nicolae Someșan pleacă 
în lumea largă. Așa rămâne 
bărbatul cu atâtea suflete pe 
cap. Muncește pentru ei, ținându- 
le loc și de mamă. După ce au 
stat prin chirie, Nicolae Someșan 
și familia s-au mutat în niște 
grajduri. Acolo și-au amenajat o 
încăpere ca să locuiască totuși 
ca oamenii. Pentru că nu a putut 
să-i țină pe toți copiii lângă el, s- 
a descurcat cum a putut. Patru 
dintre cei 9 copii au ajuns la Casa 
de copii din Deva. Două fete au 
fost crescute de bunicii de la 
Bistrița. Băiatul cel mare, care a 
împlinit 21 d ani, a fost luat 
cătană. Un altul stă la Brănișca 
cu tatăl și cel mai mic dintre copii, 
Tinuț, de 6 ani. Tinuț, așa cum îl 
alintă toți, nu se desparte de 
ceea ce are el mai scump pe 
lume: tatăl. El nu a cunoscut 
dragostea mamei. Nu-și 
amintește mângâierile și duioșia

ei. Cea care i-a dăruit viața l-a 
părăsit la puțin timp după 
naștere. Și de atunci nu și-a 
mai adus aminte că are o 
familie care o așteaptă. Când 
l-am văzut prima oară pe Tinuț, 
venise să-și ia ajutorul de la 
Primărie. Nu, nu e vorba de 
vreun ban aflat în scriptele 
instituției. Tinuț s-a învățat că 
angajații primăriei îi mai dau din 
buzunarele lor câte o mie, 
două. Copilul, murdar pe față 
și îmbrăcat cu un palton mai 
mare decât măsura care i-ar 
trebui, nu e rușinos, dar nici 
nu întrece măsura. E un copil 
dezghețat, cum se spune. Și 
mai are o calitate: e harnic. 
Nicolae Someșan lucrează ca 
muncitor necalificat la Căminul 
de bătrâni din Brănișca. Tinuț, 
și el, a crescut mai mult printre 
cei de la Cămin. Acasă este 
însă de mare ajutor. Face 
curățenie prin odaie, aduce 
lemne. Are o singură dorință 
pe care tatăl trebuie să o 
îndeplinească: să gătească. 
Amândoi sunt aproape 
nedespărțiți. împreună îi 
vizitează pe frații de la casa 
de copii sau pe cei de la 
Bistrița. Peste puțin timp 
mezinul familiei va avea o 
misiune foarte importantă: va 
fi cavaler de onoare la nunta 
uneia dintre surori. Pentru 
aceasta, Nicolae Someșan și- 
a propus să-i cumpere fiului 
cel mai mic un costum nou- 
nouț. Deși câștigă un milion de 
lei pe lună va face economie 
și Tinuț va purta costumul.

Și așa viața familiei 
Someșan mai are și bucurii.

Sorina POPA

Biserica din Lăpușnic a 
fost binecuvântată

Monument de cultură, zidită în secolul XVIII, biserica din satul 
Lăpușnic a fost de curând renovată. Efortul susținut a! lăpușnicanilor, 
împreună cu ajutorul unor generoși sponsori, a condus la realizarea 
parțială a lucrărilor de renovare. Din păcate, costul mare al lucrărilor de 
restaurare a picturii interioare a făcut imposibilă - cel puțin deocamdată 
- finalizarea tuturor lucrărilor de renovare. Biserica din Lăpușnic începe 
acum o nouă viață, evenimentul fiind marcat la sfârșitul săptămânii 
trecute de binecuvântarea pe care i-a dat-o protopopul Alexandru 
Hotăran. La evenimentul prilejuit de binecuvântarea acestui locaș de cult 
au participat atât însemnate fețe bisericești, reprezentanți ai conducerii 
județului și oficialități locale, precum și fiii satului. (A.N.)
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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 
IA DEPOZITELE IN LEI

- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21 %/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an
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Despre educație, sau cum 
se îndobitocește un popor

Că înainte de ‘89 elevii 
români făceau mai multă 
carte se știe foarte bine, școala 
românească fiind de altfel 
recunoscută pe tot 
mapamondul pentru calitatea 
sa. Au fost nenumărați 
români care odată ajunși 
“dincolo” nu doar au făcut 
cinste școlii românești care i- 
a pregătit, ci chiar au devenit 
ei înșiși fondatori de școală în 
diversele țări în care au 
poposit. Fie că ne place, fie că 
nu, acesta este adevărul și 
nimeni nu îl poate contesta.

Astăzi, spre deosebire de 
trecut, realitatea este cu totul 
alta, Fiind schimbată mai ales 
de așa-zisa reformă a 
învățământului. In fapt, școala 
românească a fost încet dar 
sigur adusă la sapă de lemn 
de incompetența miniștrilor 
care i-au gestionat destinele 
din‘‘9O încoace, decăderea 
economică a țării făcându-și 
în final simțite efectele și în 
acest domeniu. Mizeria în 
care trăiește dascălul român, 
imposibilitatea elevului de a 
mai urma o școală din lipsa 

banilor sunt doar două din 
multele motive care au condus 
la decăderea a ceea ce odată 
era mândria sistemului 
comunist. Este o adevărată 
tragedie care se petrece chiar 
sub ochii noștri, o 
depersonalizare lentă la care 
suntem supuși fără 
posibilitatea de a riposta în 
vreun fel. Sigur, explicații sunt 
destule pentru actuala stare 
de fapt, mulți dintre puternicii 
vremii grăbindu-se să dea vina 
ba pe FMI, ba pe lipsa banilor, 
ba pe bugetul mic, ba pe PIB 

etc. Nimeni niciodată nu și- 
a pus nicidecum problema 
culpei personale pentru 
situația din învățământ-, cum 
nimeni dintre cei cu putere 
de decizie nu a făcut nimic 
concret pentru a schimba 
lucrurile. Este adevărat, 
trebuie dus un cumplit 
război cu mentalitățile, cu 
prejudecățile și cu inerția 
sistemului, dar întrebarea

Andrei NISTOR

(Continuare în pag. 8)

Banca 
'X' Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice
“CERTIFICATE

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu o dobândă fixă de 
56% pe an și scadență 

la 96 de zile prin 
unitățile din Deva, Brad, 

k Drăștie și Hațeg „
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Un paradox întâlnit la Petrila si Uricani

Producerea agentului termic este 
afectată de Hpsa cărbunelui!

—

Chipuri ale unei toamne (ll)
Peste 50 la sută din populația 

orașului Petrila din Valea Jiului a 
fost debranșată la cerere de la 
furnizarea agentului termic. 
Situația este aproape similară în 
orașul Uricani. în cele 2 orașe, 
producerea agentului termic și a 
apei calde se face în centrale 
termice pe cărbune. Primăriile din 
cele două orașe acuză calitatea 
slabă a huilei livrată de CNH - 
Petroșani.

La Uricani, pentru a fi-pusă 
în funcție instalația de producere 
a agentului termic și a apei calde, 
este necesară o cantitate de 
cărbune de 1500 tone, în prezent 
în stoc fiind doar 400 tone 
cărbune - după cum ne-a 
precizat viceprimarul orașului

( \ /<< ' f/it </< (f ta fieri

„IngerUor ptecan
La foarte scurt timp după 

inaugurarea oficială, Centrul Cul
tural Religios “Melite” din Deva 
(o realizare impresionantă a 
Parohiei Reformate, cu sprijinul 
unor enoriași olandezi și al 
comunității reformate devene) 
găzduiește în generosul său spațiu 
o primă expoziție de artă plastică. 
Cele peste douăzeci de lucrări de 
grafică aparțin pictoriței și 
graficienei Cristina Gloria 
Oprișa, membru al UAP din 
România, filiala Satu Mare. 
Sugestiv intitulată “îngerilor 
plecați”, expoziția are o 
semnificație specială, consti- 
tuindu-se - după mărturisirea 
autoarei - “ca un gând poate 
târziu pe care îl dăm întotdeauna 
părinților noștri, pe care îi 
păstrăm lângă noi ca pe niște 
îngeri"...

Vernisajul desfășurat joi (4 
noiembrie) a reunit la “Melite” 
(în traducere “Insula izbăvirii”) 
numeroși invitați, în mare parte 
confrați într-ale artei plastice, în 
frunte cu “decanul” de vârstă al 
filialei hunedorenc a UAP Iosif 
Mâtyâs, care a prezentat de altfel 
expoziția și pe autoarea ei, ambele 
binecuvântate de preotul reformat 
Jânos Lovăsz. Expoziția nu e 
întâmplător organizată la Deva, 
Cristina Gloria Oprișa fiind legată 

Dănuț Buhăescu.
Primăria Petrila acuză 

calitatea foarte slabă a 
cărbunelui livrat de CNH motivând 
că acest cărbune este combinat 
cu piatră și dă peste 50 la sută 
cenușă.

Dacă în orașul Petrila 
caloriferele sunt doar amorțite din 
cauza cantității insuficiente de 
cărbune livrat de CNH, la Uricani 
caloriferele nu s-au încălzit încă 
în acest an.

Interesant este faptul_că în 
cele 2 orașe sunt 2 exploatări 
miniere, deși, cu toate că se dă 
producție, cărbunele din 
centralele termice lipsește.

Viceprimarul orașului Uricani 
ne-a declarat că: " la CNH - 

sentimental de orașul nostru, prin 
părinții săi stabiliți aici și ca fostă 
elevă a liceului de artă. 
Absolventă a Institutului de Arte 
Plastice “Ion Andreescu” din Cluj 
Napoca, artista a realizat până 
acum expoziții personale și de 
grup în țară și străinătate 
(Germania, Italia, Olanda, 
Ungaria, Ucraina ș.a.), pe lângă 
alte numeroase lucrări în colecții 
de stat și particulare.

Cristina Gloria Oprișa, realizatoarea expoziției, împreună cu 
cea mai dragă “creație” a sa...

Foto: Traian MÂNU

Petroșani a fost schimbat 
directorul comercial, iar 
directorul nou numit în funcție, 
Ionel Botoroagă, a dispus ca 
în următoarea săptămână să 
nu se mai livreze nici un gram 
de cărbune la centralele din 
orașele Uricani și Petrila, fapt 
ce confirmă că CNH nu 
dorește să livreze cărbune."

Dl. Valeriu Butulescu, 
consilier la CNH, ne-a spus că 
din partea Companiei nu s-a 
dat nici o hotărâre ca să nu fie 
livrat cărbune pentru încălzire. 
Ba, dimpotrivă, s-a spus să fie 
livrat cărbune cu calitate 
îmbunătățită.

Mihaela FĂGAȘ

“Conținutul plastic al 
expoziției de la Deva este cel al 
existenței și al simțirii îngerilor, 
spune autoarea. Dacă este să 
vorbesc despre culoare, 
predomină ocrurile și 
pământurile, iar tehnica se 
îndreaptă spre grafică. Lucrez 
într-o tehnică mixtă în care 
combin foița de aur cu 
trăsătura penelului, cu grafica 
creionului sau a peniței și pe 
care îmbinându-le, zic eu, am 
găsit o modalitate de exprimare 
mai personală, care simt că mă 
caracterizează

Georgeta BÎRLA

Toamna nesiguranței zilei de mâine...
O lume, nebună, creează locuri de muncă, 

pentru aleși, cu tunuri și rachete, demolând 
așezări și credințe, în haite ucigașe - 
constituite în numele unor idealuri înalte, 
ale democrației, în numele democrației 
dulăilor, pentru a cărei supraviețuire nici un 
preț nu e prea mare. Sau toți să scăpăm, sau 
toți să muriți!

Toamna sfârșitului de veac, de mileniu (de 
lume?)...

Foșnet de frunze uscate - fosta podoabă 
verde, fost alambic al vieții vegetale, 
însoțește pașii grupurilor de ștrengari, care 
au regăsit drumul școlii. Acolo unde școala 
mai există, cu dascăli care speră și rezistă.

Toamna altor copii...
Foșnet de frunze, uscate, însoțește pașii 

perechilor de îndrăgostiți care ocrotesc, în 
îmbrățișarea lor înfiorată, un strop din 
căldura trecutei veri.

Toamna altor tinereți...
Foșnet de frunze, uscate, însoțește pașii, 

tot mai nesiguri, ai câte unui tânăr, de vârsta 
veacului, parcă. Sprijinit de baston, sfidează, 
cu cerbicia voinței de a fi, bătrâne 
reumatisme. Ieșit în stradă, nu revendică 
păduri, nici hectare de pământ, nici case. Nici 
respectul cuvenit trecutei sale vieți de muncă 
nu-I revendică. încearcă, doar, să fure 

veșniciei încă o clipă de căldură, lumină, 
culoare.

Toamna vieții...
Foșnet de frunze uscate însoțește 

tranziția trecătorului oarecare, împovărat de 
grija zilei de azi... atât de îndepărtată de un 
mâine acceptabil.

Ar fi vremea numărării bobocilor -

Lucrările 
s-au executat, 
dar banii nu 

s-au dat
Primarul din Brănișca 

nu știe pe unde să scoată 
cămașa și să achite 
lucrările efectuate la școlile 
din comună, căminele 
culturale ș.a. Astfel 100 
milioane de lei au costat 
reparațiile la unitățile 
școlare. La căminul cultural 
din Boz a mai fost nevoie 
să se execute un beci care 
a costat și el 47 milioane de 
lei. Toate aceste lucrări deși 
au fost executate nu au fost

speratul rod al schimbării... calului pe măgar, 
în locul lor, al promișilor boboci ai reformei 

pe pâine - apă de ploaie. Șuvoaie, asemeni 
celor potopite, nu de mult, peste versanții 
văduviți, democratic, de păduri, șuvoaie 
potopite peste dealuri, pleșuvite, pornite 
dealurile, în înnebunitoare tranziție cu 
buturugi și case, prăvălind spre vale - foste 
cuiburi de viață, foste cuiburi de vise... 
devenite coșmar.

Altă toamnă a minții românului, cea de pe 
urmă!

Frunze din ramul care le-a hrănit, pe care 
l-au hrănit, se desprind, legănate, o clipă, de 
vânt, într-o aparență independentă, pentru 
care pierd, definitiv, locul lor în lumină. 
Sfârșesc, frunzele - viețile, covor mișcător, 
fără viață. Frunzele - viețile se aștern 
pământului, confundându-seîncet, cu țărâna. 
Devin frunzele - viețile, pământul - suport 
altei vieți - șansa aspirației spre lumină, 
pentru altă generație.

Toamna melancoliilor...
Serile senine, tot mai rare, au cer înalt, 

luminat de arderea, poate din alt timp, a 
lumilor stelare. Serile au parfum de 
crizanteme și ecou de romanțe.

Toamna aducerilor aminte...
Pământeni, supraviețuim, care, cum 

putem, ultimelor șoapte ale unei generații 
de frunze - curcubeu. Mulți Ie auzim. 
Șoaptele... Unii le căutăm înțelesuri. Trăim 
încă o toamnă - mereu alt - același anotimp, 
care ne ritmează existența. Până într-un an, 
anume, când Toamna va reveni... numai 
pentru alții!

Patru ORĂȘANU, Deva

achitate până în prezent. 
Primăria mai are de plătit și 
iluminatul public pentru 
lunile august, septembrie și 
octombrie, ceea ce 
înseamnă încă 32 milioane 
de lei. Angajații instituției și- 
au primit salariile pe 
ultimele 2 luni abia zilele 
trecute. Ca să iasă din acest 
impas autoritățile locale au 
nevoie de încă 200 milioane 
de lei pe lângă cele 140 
milioane de lei obținute în 
urma rectificării bugetului.

Săraci, dar 
conștiincioși

Aproape 100 milioane 
de lei s-au strâns în 

vistieria primăriei 
Brănișca din impozitele 
și taxele cetățenilor. Ce 
înseamnă aceasta? își 
plătesc oamenii birurile 
către stat sau nu? Se 
pare că da. Cei mai 
săraci, cu pensii de 
100.000 de lei, fac și ei 
ce pot și, cu chiu cu vai, 
reușesc să-și achite 
taxele. Deși legea 
prevede ca după 3 
înștiințări de plată la 
care nu răspund, 
cetățenilor să li se pună 
sechestru pe bunuri, 
acest lucru nu s-a 
întâmplat la Brănișca.

Sorina POPA

Măsuri contra 
inundațiilor

Ca să rezolve odată pentru 
totdeauna problema inundațiilor, 
Primăria Brănișca a trecut la 
executarea proiectului pentru 
digul de apărare. Lucrarea se 
finanțează de către Banca 
Mondială și a fost demarată 
încă din luna august a acestui 
an. Zona critică se întinde pe o 
distanță de 2500 metri și 
execuția costă aproape 900 
milioane de lei. După finalizarea 
supraînălțării, suprafețele 
agricole nu vor mai fi inundate 
pe viitor.

Pentru că localnicii aruncă 
gunoaiele pe unde apucă, s-a 
ajuns la concluzia că este 
nevoie de o groapă de gunoi. 
Banii sunt puțini la bugetul local 
și atunci trebuie ca această 
groapă să se execute din 
munca cetățenilor din comună. 
Astfel, la ieșirea din Brănișca, 
pe o suprafață de 40 mp se va 
amenaja groapa de gunoi. 
(Sorina POPA)
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| Divizia" A: ] Cronica etapeiVisând la o primăvară europeană...

Divizia B2-! CORVINUL - INTER SIBIU 3-0

După o săptămână agi
tată în fotbalul românesc, 
marcată de demiterea antre
norului naționalei - Victor 
Pițurcă și de calificarea Ste
lei în turul III al Cupei 
UEFA — unde va întâlni for
mația cehă, Slavia Fraga, și 
etapa a XVI-a a Diviziei A a 
fost una aproape de aceeași 
factură. Din cele opt partide 
diputate (jocul Gloria — 
Steaua fiind amânat) doar 
în patru s-au impus gazdele, 
trei revenind oaspeților, iar 
una terminându-se la egali
tate, situație destul de rar 
întâlnită în campionatul 
intern.

• După lupte seculare 
care au durat... 15 etape, 
campioana Rapid a reușit în 
sfârșit o evoluție foarte bună 
și o victorie la scor. Totuși, 
testul n-a fost concludent 
întrucât adversară i-a fost...

\_________________________ 

"lanterna rojie". • In schimb 
un test mai reușit decât greva 
colegilor pare a fi victoria 
studenților crajjfveni la 

Brașov — prima obținută în 
deplasare în acest sezon. 
Acest rezultat tulbură și mai 
mult apele în zona retrogra
dării și pune sub semnul în
trebării scaunul lui Andone. • 
După victoria în Ciulești care 
a scos Rapidul din lupta pen
tru titlu. Ceahlăul a reușit 
doar un egal în fața unei nou 
promovate. • Specific fotbalu
lui românesc, nu?! • Nespe
cific stilului balcanic e par
cursul de metronom al dina- 
moviștilor care cu Mutu- în 
mare formă s-au impus la 
Onești. Dar parcă degeaba 
ești în (ară "câine roșu " și-n 
Europa...mielușel. • Meci cu 
prea puțin fotbal, doi elimi
nați fOnuț — min. 32 și Axinte 
- min. 41) și un singur gol în 

confruntarea de pe stadio
nul "Ilie Oană ” din Ploiești. 
A ufost în schimb numeroase 
și vehemente proteste la 
adresa arbitrului Adrian 
Stoica. • Un alt arbitru - 
Constantin Zotta - a fost gă
sit drept țap ispășitor pen
tru înfrângerea elevilor săi 
de antrenorul Oțelului Du
mitru Dumitriu. • Judecând 
obiectiv afirmația nu e vala
bilă chiar sută la sută în
trucât Argeșul se mișcă ceva 
mai bine decât o "Dacie ” de 
când au venit Renault și 
"Armeanu". Dar... nici fum 
fără foc nu prea iese. ♦ Și 
dacă tot am adus vorba de 
foc sperăm ca Steaua să 
treacă de Slavia Praga și să 
aducă în inimile și casele 
microbiștilor bucuria și căl
dura unei primăveri fotba
listice europene.

Ciprian MARINUȚ

După insuccesul hunedo- 
renilor pe teren propriu în fața 
argeșenilor de la ARO și înfrân
gerea de la Petroșani (se cu
noaște în ce condiții vitrege), 
suporterii hunedoreni au aș
teptat să-și vadă la lucru favo- 
riții într-o partidă ce se anunța 
foarte echilibrată, cu o echipă 
apreciată în seria a I l-a a Divi
ziei B. Așa cum remarca și la 
conferința de presă după meci 
Victor Roșea, de această dată 
Corvinul a jucat mai pragmatic, 
“cu mintea, nu cu inima", cum 
plastic s-a exprimat antrenorul 
hunedorenilor, apreciind că 
elevii săi au aplicat mai aproape 
de cele stabilite, la pregătirea 
acestei partide: o apărare 
avansată, cu dublaj, crearea 
unor spații cât mai largi pe atac, 
prin inițierea unor șarje ofen
sive surprinzătoare în viteză, cu 
derutante schimbări de locuri, 
iar în unele situații, asigurarea 
unei superiorități numerice în 
atac. Oaspeții, cu toate că n-au 
beneficiat de serviciile a doi 
jucători de bază - Demian și 
Tolciu, au opus o dârză rezis
tență, și-au creat și ei câteva 
ocazii de a marca, însă în final 
au trebuit să se recunoască 
învinși, însuși antrenorul lor 

^Adrian Văsâi a afirmat că 

“victoria Corvinului este pe 
deplin meritată, dar scorul este 
exagerat”.

Nici n-a început bine meciul, 
era doar în min. 3 și hunedorenii 
reușesc deschiderea scorului. 
La un atac pe partea dreaptă, 
Șandor centrează în mijlocul ca
reului de 16 metri, Mitrică și Stă- 
nicescu se luptă pentru balon și 
apărătorul Interului trimite mingea 
în propria poartă. La următorul 
atac al gazdelor, Mitrică ar fi putut 
majora scorul, aflat în apropierea 
punctului de la 11 m, șutează din 
întoarcere și norocul unui apă
rător care reușește să blocheze. 
Peste câteva minute, oaspeții își 
fac și ei simțită prezența în ca
reul hunedorenilor, M. Szeghedi 
trimițând balonul pe lângă poarta 
lui Rahoveanu. în continuare, am
bele echipe încearcă să se 
apropie de careul advers, în min. 
24 Luca, lansat pe dreapta, 
centrează înapoi spre Maftei 
care reia spectaculos spre 
poartă și Rahoveanu apără. Hu
nedorenii accelerează și în mi
nutele 27 și 29 am asistat la 
două acțiuni frumoase, ai căror 
protagoniști au fost Dincă și apoi 
Șandor într-o excelentă combi
nație cu Mitrică, ultimul șutează în 
stâlpul din dreapta porții lui Florin 
Cotora!

în repriza a ll-a hunedorenii 
sunt tot așa de “proaspeți” ca la 
începutul partidei, impunând un 
ritm ridicat acțiunilor lor ofensive, 
la numai 4 minute de la reluare 
reușind să înscrie al doilea gol: 
un atac al Corvinului se încheie 
cu o nouă lovitură de colț pe ca
re o execută Șandor în fața ca
reului mic și Gheară înscrie cu 
capul 2-0. Jocul este animat, 
Mitrică și Șandor într-o zi foarte 
bună s-au aflat la originea unor 
faze apreciate de public, în minu
tele 52, 54, 56, 60, 72 care se 
puteau încheia cu goluri. Până la 
urmă, în min. 86, gazdele mai reu
șesc un gol după o cursă de 
toată frumusețea: Șandor este 
deschis în adâncime pe stânga 
dincolo de linia de centru, pă
trunde în viteză până la marginea 
careului de 16 m, FI. Cotora îi iese 
în întâmpinare și hunedoreanul 
lobează balonul peste el și popo
sește în plasă 3-0, însumând o 
nouă victorie clară a Corvinului.

A arbitrat Gh. Veriveș 
(București).

CORVINUL: Rahoveanu, 
Rus, Marincău, Gheară, Andrei, 
Mocioi, Beloaia (59 Ocnean), 
Dincă, Mitrică, Șandor, Stare 
(66 Șchiau).

Sabin CERBU

•........ - - y z* ••Cr DIVI2IA A
Rezultatele etapei a 16-a din tur: FC 

Național - Farul C-ța 6-0; FC Onești - Dinamo 2- 
4; Gloria Bistrița - Steaua (amânat); Petrolul - 
FCM Bacău 1-0; Extensiv Craiova - Ceahlăul 
P.N. 0-0; Rocar Buc. - Astra Ploiești 2-1; FC 
Brașov - Univ. Craiova 0-1; Rapid - CSM Reșița 
4-0; Oțelul Galați - FC Argeș 1-2.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 14 2 0 49-11 44
2. Rapid 16 10 3 3 27-15 33
3. Ceahlăul 16 9 4 3 22-19 31
4. FC Argeș 15 9 2 4 19-13 29
5. Astra PI. 16 8 2 6 23-19 26
6. Steaua 14 8 1 5 28-21 25
7. Gloria Bistrița 15 7 7 1 22-22 25
8. FCM Bacău 16 6 4 6 17-21 22
9. Rocar Buc. 16 7 0 9 23-25 21
10. Petrolul 16 6 3 7 17-24 21
11. Oțelul Gl. 16 6 2 8 26-25 20
12. FC Onești 16 6 2 8 22-30 20
13. FC Național 16 5 3 8 25-22 18
14. Univ. Craiova 16 5 3 8 18-19 18
15. FC Brașov 16 5 1 10 23-25 16
16. Farul C-ța 16 4 4 8 18-25 16
17. Extensiv Cv. 16 3 2 11 10-29 11
18. CSM Reșița 16 2 5 9 15-39 11

Ultima etapă din tur, 20.11: Farul - FC 
Onești; Univ. Craiova - Rapid; CSM Reșița - FC 
Național; Dinamo -Oțelul; Steaua - Extensiv; FC 
Argeș - Gl. Bistrița; Ceahlăul - Petrolul; FCM 
Bacău_RocarAstra-FCBrașov__^_^_.

r - . O DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 15-a: FC Drobeta - 

ASA Tg. Mureș 3-0; Electro Craiova - Olimpia 
S.M. 1-1; U T Arad - Jiul Petroșani 2-0; Min. 
Motru - Poli Timișoara 1-3; Gaz Metan - ARO C- 
lung 3-2; FI. Vâlcea - FC Bihor 3-0; Chimica 
Târnăveni - “U” Cluj 3-0; U.M. Timișoara - 
Apulum A.l. 4-0; Corvinul Hd. - Inter Sibiu 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: ASA Tg. Mureș - Electro; 
“U" Cluj - UM Timiș.; Apulum - Drobeta; Olimpia 
S.M. - Corvinul; Jiul - Gaz Metan; Inter Sibiu -

1. GAZ METAN 16 10 4 2 28-13 34
2. ARO C-lung 16 10 2 4 27-11 32
3. U T. Arad 16 9 3 4 26-11 30
4. Drobeta Tr. S. 16 9 3 4 25-14 30
5. Corvinul 16 9 2 5 25-12 29
6. Inter Sibiu 16 8 2 6 20-20 26
7. ASA Tg, Mureș 16 7 4 5 23-14 25
8. Apulum A.l. 16 7 3 6 22-20 24
9. U.M. Timiș. 16 6 4 6 26-27 22
10. Electro Cv. 16 6 2 8 23-28 20
11. “U” Cluj 16 6 2 8 21-28 20
12. Jiul Petroșani 16 5 3 8 8-24 18
13. Olimpia S.M. 16 4 5 7 13-16 17
14. Chimica Tr. 16 5 2 9 14-27 17
15. Flacăra R.V. 16 4 4 8 16-19 16
16. Poli Timiș. 16 4 4 8 20-24 16
17. FC Bihor 16 3 6 7 10-25 15
18. Min. Motru 16 3 3 10 17-31 12

UTA; ARO - Min. Motru; Poli Timiș.- FI. Vâlcea; FC 
L Bitior ■ Chimica

Divizia C4
Devenii ar fi meritat cel puțin un meci eual

ROMTELECOM TIMIȘOARA 
CETATE DEVA 1-0

Partida dintre cele două formații angajate în 
luptă directă pentru șefia clasamentului în seria 
a IV-a a Diviziei C a atras un număr însemnat de 
timișoreni în jurul terenului de joc de la Poli
tehnica. Minuscula "tribună” - mai sărăcăcioasă 
în numărul de locuri decât la o echipă din Divizia 
D, fără o masă a presei, fiind nevoiți să-i rugăm 
pe suporterii locali să ne ofere privilegiul vizio
nării jocului, dar cu o înflăcărată galerie ce și-a 
susținut repertoriul într-un spirit de fair-play, a 
creat o atmosferă propice unui joc de fotbal 
competitiv. Devenii în final au pierdut, dar, cum 
se zice în asemenea situații, au făcut-o pe mâna 
lor. Să ne explicăm. Așa cum se obișnuiește, 
gazdele au început mai bine, dar și devenii au 
ripostat cu contraatacuri însă, din păcate, fără 
un orizont clar, prin mingi respinse de apărători 
direct în față, de unde apărătorii echipei ad
verse respingeau cu ușurință baloanele trimise 
în adâncime de oaspeți. Fără îndoială, altfel ar fi 
fost situația dacă în minutul 6, Cetate nu l-ar fi 
pierdut pe Gigi Ștefan, prin suferirea unei 
întinderi în urma căreia a fost pacientul 
ortopediei de la clinică (transportat cu am
bulanța), atacul devenilor din acest minut fiind în 
mare suferință cu toate zbaterile lui Eșanu. De 
altfel, credem că în prima repriză, devenii s-au 
mărginit prea mult la o defensivă bine organizată 
dar prea aproape de careul de 16 m, invitând 
parcă gazdele la atac, în loc să organizeze o

z

ii Quanta se plătește

apărare avansată, cu un dublaj la marcaj. Așa se 
face că telefoniștii au presat, și-au creat ocazii 
periculoase în careul devenilor, ce la rândul lor 
au răspuns sporadic, prin angajările făcute înde
osebi de Luca, în adâncime, dar de trei ori, însă 
Eșanu n-a putut intra în posesia balonului. în 
schimb, atacanții Romtelecomului reușesc mult 
râvnitul gol în min. 41 prin Corban, după un atac 
prelungit la poarta lui Maria.

Repriza a doua, când devenii au ieșit mai 
deciși la atac și au creat derută în careul advers, 
a aparținut oaspeților. în ciuda golului primit, 
putem afirma că apărarea deveană și-a făcut 
datoria - “metronomul" formației Tase a fost foar
te exact în tot ce a întreprins, Voinea, greu de 
trecut, iar fundașii laterali Bordean și Naniu (după 
accidentarea lui Ardeleanu), cărora li s-au 
alăturat Popa și Luca, au fost și veritabilii atacanți 
din partea a doua a jocului, incursiunile, centrările 
creând bune ocazii de gol, dar s-a ratat la 
intercepție sau reluări. în min. 66, la o lovitură 
liberă, Bordeanu expediază balonul în trans
versala porții lui Bălici. Devenii au acuzat terenul 
greu, tare ca betonul, ce a făcut ca nu mai puțin 
de 4 jucători deveni să șchiopăteze la sfârșitul 
partidei. Rezultatul nedreptățește pe deveni, al 
căror joc din repriza a doua a fost apreciat și de 
timișoreni.

Bun arbitrajul Cr. Balaj (Baia Mare).
S. CERBU

................    ■ S

Aurul Brad Inter Arad 1-0
Totul se plătește, iar aroganța cu atât mai 

mult. Astfel în locul unui meci pe care ar fi 
trebuit să-l câștige ușor și la scor brădenii și- 
au plătit aroganța prin... emoții. Judecându-și 
adversarii doar prin prisma locului ocupat în 
clasament, brădenii au abordat cu superfi
cialitate partida cy Inter Arad și și-au făcut 
singuri jocul greu. Neconcentrându-se suficient, 
nepunând osul și așteptând ca golul să vină 
de la sine, elevii antrenorului,Virgil Stoica au 
avut un debut de meci ezitant. Astfel, dacă în 
alte partide cu adversari de calibru brădenii 
deschideau rapid scorul ori presau puternic, 
acum în fața lanternei roșii Aurul a avut prima 
ocazie clară abia în minutul 20 când Lazăr a 
șutat plasat, mingea lovind încheietura barelor. 
După alte câteva ocazii semnate Mihăilă (min. 
25 și 31) și Lazăr (min. 30) gazdele au reușit 
deschiderea scorului. în minutul 34 Frandeș l-a 
găsit pe culoar pe Achim, acesta “a întors” doi 
apărători și a șutat plasat la colțul lung: 1-0. Din 
păcate, la cinci minute după înscrierea golului, 
M. Stoica l-a faultat pe Muj în situație de ultim 
apărător și a primit al doilea cartonaș galben, 
fiind eliminat.

\_____________________________________________

Din acest moment situația în teren s-a 
schimbat radical, oaspeții trecând la cârma 
partidei. Primul semnal l-a tras, chiar înainte de 
pauză, Moț al cărui șut de la 16 metri a fost 
respins de Sandu în transversală. Repriza 
secundă a însemnat în proporție de 70 la sută 
atacuri furibunde ale arădenilor și doar 30 la 
sută contre ale gazdelor. Spre norocul brădenilor, 
apărarea, al cărei erou a fost Filipaș, a jucat la 
sacrificiu, oprind majoritatea atacurilor adverse. 
Iar atunci când apărarea a fost depășită cele trei 
puncte au fost salvate de portarul Sandu care a 
avut câteva intervenții foarte oportune. De 
remarcat că evoluția slabă din repriza secundă 
a brădenilor nu s-a datorat doar inferiorității 
numerice, ci și manierei de arbitraj a centralului 
Mihai Lucaciu din Jibou care de prea multe ori a 
favorizat oaspeții în deciziile sale.

AURUL: Sandu - Vereș, Tofănescu, Fili
paș, Stoica, Goariță - Văcaru, Frandeș, Lazăr 
- Achim (88 Petrișor), Mihăilă (63 C. Lupea).

INTER: Grozav - Freer, Porumboiu, Butu- 
noiu (76 Bîlcea), Arși (78 Gyenge), Moț - Mițiți, 
Molnar (54 Biro), Sulinceanu - Muj, Arhilie.

Ciprian MARINUȚ 
__________________________ .

8IVI2IA M
Rezultatele etapei: Cuprirom Abrud - Min. 

Uricani 1-0; Telecom Arad - Met. Cugir 2-1; Inter 
Petrila - Gl. Reșița 1-0; Telecom Timișoara - 
Cetate Deva 1-0; “U” Arad - Min. Certej 3-0; 
Minaur Zlatna - Electrica Timișoara 3-1; Caromet 
Carans. - “U" W.P.Arad 1-0; Min. Lupeni - CFR 
Timișoara 3-1; Aurul Brad - Inter Arad 1-0.

CLASAMENTUL
1. TELECOM TIMIȘ.16 11 3 2 24-11 36
2. Cetate Deva 16 11 2 3- 34-13 35
3. Electrica Timiș. 16 9 3 4 25-15 30
4. Gl. Reșița 16 9 2 5 22-9 29
5. Minaur Zlatna 16 9 1 6 28-17 28
6. Min. Certej 16 8 2 6 31-27 26
7. Aurul Brad 16 7 3 6 19-16 24
8. Telecom Arad 16 7 3 6 21-20 24
9. Caromet C. 16 8 0 8 18-21 24
10. West Arad 16 7 2 7 18-19 23
11. Cuprirom Ab. 16 7 2 7 22-27 23
12. Unlv. Arad 16 7 2 7 21-27 23
13. Min. Uricani 16 6 2 8 23-28 20
14. Min. Lupeni 16 5 3 8 18-23 18
15. CFR Timișoara 16 5 2 9 15-33 17
16. Metalurg. Cugir16 4 1 11 19-21 13
17. Inter Petrila 16 3 4 9 10-23 13
18. Inter Arad 16 2 1 13 20-38 7

Etapa viitoare (duminica, 14 noiembrie): 
Min. Uricani - Telecom Ar.; W.P.Arad - Min. Lupeni; 
CFR Timiș. - Cuprirom; Metalurgistul - Aurul; Gl. 
Reșița - “U” Arad; Inter Arad - Inter Petrila; Min. 
Certej - Telecom Timiș; Cetate Deva - Minaur ZI.; 
Electrica Timiș. - Caromet.

Rezultatele etapei a 14-a din 7 no
iembrie: CFR Marmosim - Min. Bărbăteni 4-0; 
Constr. Huned. - Min. P. Ruscă 1-3; FC Dacia 
Orăștie - Retezatul Hațeg 6-1; Min. Aninoasa - 
Victoria Dobra 0-0; Casino Ilia - Univ. Petroșani 
3-0; Victoria Călan- CIF Aliman Brad 3-0; Met. 
Crișcior - FC Paroșeni Vulcan 1-3.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 14 12 0 2 50-10 36
2. Viet. Dobra 14 9 5 0 31-4 32
3. Casino Ilia 14 9 3 2 42-10 30
4. FC Paroșeni 1410 0 4 28-16 30
5. Vict. Călan 14 6 5 3 32-19 23
6. Min. Bărbăteni 14 6 3 5 23-19 21
7. Retezatul 14 6 3 5 21-21 21
8. Min. Aninoasa 14 6 2 6 15-21 20
9. Univ. Petroșani 14 4 4 6 21-31 16
10. Dacia Orăștie 14 5 0 9 28-36 15
11. Met. Crișior 14 3 3 8 22-27 12
12. Poiana Ruscă 14 4 0 10 12-38 12
13. Constr. Huned..14 1 2 11 22-54 5
14. CIF Aliman 14 1 2 11 9-50 5

Etapa viitoare, a 15-a, din 14
noiembrie: Min. Bărbăteni - Constr. Huned.; 
Min. Poiana Ruscă - Dacia Orăștie; Retezatul 
Hațeg - Min. Aninoasa; Victoria Dobra - Casino 
Ilia; Univ. Petroșani - Victoria Călan; CIF Aliman 
Brad - Met. Crișcior; FC Paroșeni - CFR 
Marmosim.
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Rectificarea de buget a “salvat” 
financiar primăria

REP.: D-le primar, marea 
problemă a primarilor de 
comune a fost in acest an 
lipsa acută de resurse, în 
contextul majorării "grijilor" 
financiare ale instituției prin 
trecerea în administrarea 
locală a drumurilor 
comunale și a veterinarilor. 
Cum a perceput Primăria 
Răchitova, din punct de 
vedere financiar, anul 1999?

S.S.: Am ființat în evoluții 
pe muchie de cuțit, la fel ca 
toată lumea. Am avut planificat 
un buget de 440 de milioane 
de lei, din care 320 de milioane 
de lei au reprezentat sume 
defalcate de la bugetul central, 
iar 110 milioane de lei aveau 
ca sursă de alimentare taxele 
și impozitele locale.

REP.: Destul de slab 
reprezentată autonomia 
financiară, ca venituri, în 
structura bugetului...

S.S.: Păi, la Răchitova 
plătesc impozit pe salarii 
angajații primăriei și ai școlii. 
Restul care lucrează la particu
lar sau in cooperație sunt 
încadrați la un nivel minim de 
salarizare pe economie și deci 
venitul lor salariat este 
degrevat de plata impozitului. 
Jn zona de competență a 
primăriei nu există practic nici 
o firmă, nici un operator eco
nomic de o mai mare 
anvergură de la care să putem 
spera să obținem venituri la 
buget. Din această cauză, 
autonomia financiară pentru 
noi nu e prilej de mare bucurie.

REP* Cum s-au cheltuit 
banii din buget ? Ce lucrări

SATE PUSTII
Sotești și Mesteacăn 

sunt două cătune care 
aparțin de comuna 
Răchitova, în prezent fiind 
aproape pustii. Dacă în 
trecut în cele două cătune 
locuiau un număr destul de 
mare de oameni, în prezent 
mai sunt doar câteva familii. 
Spre exemplu, la Sotești mai 
sunt doar două familii. 
Cauza depopulării celor 
două cătune este în primul 
rând distanța mare ce le 
desparte de centrul comunei 
și lipsa unui drum

Dialog cu dl Septimiu 
Sandu-primarul 

. comunei Răchitova ,

au primit finanțare cu 
prioritate?

S.S.: Preponderent, cu 
plata salariilor veterinarilor și 
a angajaților primăriei. 
Costurile de personal ale 
instituției, inclusiv
indemnizația celor 11 
consilieri, se ridică lunar la 35 
de milioane de lei. Din 13 
octombrie, veterinarii au fost 
radiați din obligațiile financiare 
ale primăriei ei începând o 
activitate privată în comună. 
Pentru a-i putea plăti pe 
veterinari, considerând 
aceasta o prioritate, deoarece 
o comună fără asistență medi- 
cal-veterinară nu se poate 
concepe, am amânat unele 
lucrări de reparații la căminele 
culturale din Răchitova și 
Boița. Cert este că dacă nu

corespunzător care să 
permită accesul autovehi
culelor în zonă.

PREGĂTIȚI 
PENTRU 

VENIREA IERNII
Așa după cum ne-a 

declarat dl viceprimar Cor
nel Opârlesc, autoritățile lo
cale din Răchitova sunt 
pregătite pentru venirea 
anotimpului rece. Numai 
pentru deszăpezire au fost 
prevăzute 30 de milioane de 
lei, în prezent desfășurându- 
se lucrări de plombare a 
unor porțiuni de drum 
comunal.

Vin...telefoanele
Chiar dacă în prezent comuna 

Răchitova nu există pe harta telefoniei 
moderne, începând din vara anului 2000 
acest lucru nu se va mai întâmpla. Din cele 
declarate de primarul comunei a reieșit că 
ROMTELECOM, în programul său de 
investiții, a prins și dotarea comunei cu o 
centrală digitală Alcatel de 200 de posturi. 
Se apreciază că solicitările de montare 
telefon vor fi numeroase, dat fiind faptul că 
zona Răchitova nu are acoperire GSM.

“Panicor Hunedoara 
ne sprijină”

Una din problemele Primăriei Răchitova 
o constituie transportul elevilor și al 
cadrelor didactice din satele limitrofe și de 
la Hațeg la școala din centrul de comună. 
Datorită faptului că primăria nu are 
mijloacele legale de a subvenționa 

^transportul (subvenție ce ar costa bugetul 

Pagină realizată de: Cristina CÎNDA, Adrian SĂLĂGEAN, Andrei NISTOR

venea rectificarea de buget 
nu știu cum ne-am fi 
descurcat.

REP.: Ce a însemnat 
rectificarea în economia 
bugetului?

S.S.: Am primit 450 de 
milioane de lei, bani care ne- 
au permis realizarea a două 
obiective. în primul rând am 
putut îndepărta urmările unei 
alunecări de teren, 
construind un zid de 
susținere a terenului în zona 
de intrare dinspre Ciula Mică 
în centrul de comună. Apoi 
am putut angaja o lucrare de 
modernizare a 300 de metri 
din DC 98 ce leagă Boița de 
Ciula Mare. Totodată s-a 
putut face zugrăvirea și 
tencuirea căminelor culturale, 
repararea ferestrelor la 
școala din Răchitova și 
asigurarea pentru aceasta a 
lemnelor de încălzire pentru 
sezonul rece.

REP.: Care ar fi, în 
opinia d-voastră, primele 
trei investiții, ca necesitate, 
în comună?

S.S.: M-aș referi mai mult 
la investițiile în drumuri. Ar fi 
nevoie de asfaltarea drumului 
comunal Ciula Mare-Vălioara 
pe o distanță de 4 kilometri, 
continuarea modernizării DC 
98, precum și modernizarea 
drumului care trece prin centrul 
de comună. Desigur, în limita 
posibilităților, având în vedere 
sumele mari necesare, ar fi 
binevenite o investiție în gaz 
metan și una în apă curentă și 
canalizare. Să vedem, însă, ce 
resurse ne rezervă viitorul.

PAROHIA 
ORTODOXĂ FACE 
SPONSORIZĂRI

Inițiativa dlui Cornel 
Opârlesc, viceprimar al 
comunei Răchitova și preot 
al parohiei din localitate, de 
acordare a unui ajutor 
pentru sprijinirea elevilor 
nevoiași este lăudabilă. 
Parohia a sponsorizat atât 
acordarea premiilor de 
sfârșit de an ale elevilor, 
precum și transportul a 
cinci elevi nevoiași care fac 
naveta de la Ciula Mare și 
Vălioara. De asemenea, 
timp de mai multe luni de 
zile, parohia a sponsorizat 
transportul unor cadre 
didactice navetiste.

local cca. 6 milioane de lei lunar) și nici 
resursele financiare care să-i permită 
achiziționarea unui microbuz, se recurge 
la filantropia unor firme private pentru 
sponsorizări. "Un mare ajutor ni l-a dat 
societatea comercială Panicor din 
Hunedoara, datorită căreia nu am sistat 
încă transportul elevilor. Ținem să le 
mulțumim pe această cale", a precizat 
primarul comunei, dl Septimiu Sandu.

Populația în scădere
Dacă în 1989 existau peste 2000 de 

răchitoveni, astăzi comuna mai numără 
doar 1600 de suflete. în scriptele 
secretarului primăriei, dl Eugen Neiconi, 
ocupă spații mai mari decesele decât 
evenimentele ce anunță tumultul vijelios al 
vieții. Astfel, de la începutul acestui an, la 
Răchitova au fost înregistrate 19 decese, 
în timp ce numărul celor născuți a fost 
doar de 10. La capitolul căsătorii, cifra 
trecută în statistică este 5, păstrând o 
medie înregistrată în ultimii ani..

r
Școala Generală cu clasele l-VIII din Răchitova este 

. probabil una dintre cele mai frumoase școli din mediul ru- I ral. Aici învață în prezent 60 de elevi, iar 20 de copii sunt 
| înscriși la grădinița care funcționează în Incinta aceleiași 
I școli. „Din păcate, școala noastră riscă să dispară, motivul 

constituindu-l atât lipsa banilor, cât șl dezinteresul șl 
| birocrația din acest sistem”, ne spunea dna directoare 
■ Viorica Opârlesc. Cea mai mare problemă cu care se 
■ confruntă școala din Răchitova o reprezintă transportul 
| elevilor și al cadrelor didactice. Deși există un contract cu 
■ o societate de transporturi, este practic imposibilă plătirea 
* serviciilor prestate. „în contul datoriilor acumulate am 
| încercat să obținem o sponsorizare. Am primit în urma 
| acestui demers mai multe cauciucuri de autobuz și ulei auto. 

If „Școala noastră
să disparăj

IDin păcate, aceste produse pe care le-am primit drept 
sponsorizare nu mai pot fi înstrăinate și deci nu putem plăti 

| cu ele datoria către societatea de transport. Totuși, noi am 
• dat societății bunurile primite și încercăm să rezolvăm 
* cumva situația, în caz contrar existând riscul de a pierde 
| singurul mijloc cu care atât unii elevi, cât și patru profesori 
■ puteau ajunge la Răchitova.” Din păcate, situația se 
* datorează harababurii din sistemul legislativ fiind puțin 
I probabil că se va putea reglementa.I O altă problemă este cea a burselor care nu au mai fost 

plătite de foarte multă vreme. „Mai întâi - ne spunea dnaI directoare - bursele au fost plătite de CEB Hațeg, apoi printr- 
| un ordin al ministerului acordarea burselor școlare a trecut 
■ la consiliile locale. La acea vreme nu existau bani în bugetul I local pentru plata burselor. Acum, când la buget s-au primit 
| bani, un nou ordin al ministerului trece plata burselor din 
Inou la CEB.” Situația afectează foarte mult frecvența elevilor, 

unii fiind nevolțl să renunțe la școală din lipsa banilor. 
| Problema este cu atât mal gravă cu cât Iarna se apropie și 
■ va fi tot mal greu pentru acești copii să ajungă la Răchitova. 
* Este păcat ca această școală să dispară, mai ales că aici 
| există un colectiv de cadre didactice inimoase și bine 
■ pregătite care ar dori să-i poată ajuta și educa în continuare 
* pe elevi.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
i 
III
I■ I 
I
■ I

J

La Dispensarul medical din Răchitova 

în curând va rămâne
doar... “numele”

Pe la dispensarul medical din comuna 
Răchitova s-au perindat de-a lungul anilor nu 
mai puțin de 13 medici. Ultimul medic care a 
activat aici, respectiv dr. Ovidiu Popescu, a 
părăsit Răchitova în 1995, urmând 
specializarea. De atunci apăsați de suferințe 
locuitorii șcestor ținuturi au fost nevoiți să 
apeleze doar la dl Nicolae Petrice, asistent, și 
numai în anumite cazuri s-au adresat medicilor 
de familie din comunele învecinate ori din orașul 
Hațeg. în lipsa dnei dr Corina Ștefănoi, aflată în 
concediu de maternitate și care deservea și 
pacienții din satele comunei Răchitova, dr 
Arte miza Bâldea și dr Grișan asigură acum 
asistență medicală bolnavilor din zonă.

Tot greul cade însă pe umerii dlui Nicolae 
Petrice, care de peste 35 de ani s-a aflat în 
slujba pacienților. Localnic fiind, oamenii 
apelează la dl asistent, indiferent de oră, 
solicitând cel mai adesea un tratament, o injecție 
ori un pansament. "încerc să îi ajut cu tot ce se 
poate și este de competența mea. Chiar dacă 
dispensarul nu arată acum prea bine - de vină 
fiind lipsa banilor - din aparatul de urgență nu 
lipsesc medicamentele și materialele sanitare 
necesare.

Volumul de muncă este foarte mare căci 
sunt singur și trebuie să acopăr până și postul 
de moașă. Pentru calmarea vreunei dureri 
oamenii vin la mine, dar pentru întocmirea 
actelor medicale ori pentru prescrierea unei 
rețete sunt obligați să se deplaseze la medicul 
de familie”, mărturisea interlocutorul nostru.

Mina Boița 
devine, 

de facto, 
amintire
După ce cu peste un an 

în urmă, Mina Boița, 
componentă a fostului R.A.C. 
Deva, actualmente Minvest, 
s-a închis, au rămas, mărturie 
a activității minerești în zonă, 
doar clădirile fostei 
exploatări trecute într-o fază 
de conservare. Primăria 
Răchitova a încercat de mai 
multe ori să dea o utilizare 
practică acestor patrimonii, 
fiind în discuție crearea la 
Boița a unui atelier de 
tâmplărie sau chiar a unui 
orfelinat. Toate variantele s- 
au dovedit fie nerentabile 
pentru bugetul primăriei, fie 
nerealiste. Cert este că 
primăria mai are timp să 
găsească soluții doar până la 
primăvară. Deja, câștigând la 
licitație o lucrare ce avea ca 
obiect dezafectarea minei, 
societatea comercială 
“ACOMIN” a început prima 
etapă de dărâmare a 
obiectivului. Se lucrează la 
dezafectarea construcțiilor 
din lemn, a barăcilor și la 
ecologizarea iazului Valea 
Lupeana. Din primăvară, se 
va avansa la a doua etapă de 
dezafectare în care vor fi 
dărâmate toate clădirile 
fostei exploatări miniere, 
terenul urmând a fi redat 
circuitului agricol.

Deoarece nu a existat un medic al comunei, 
iar legislația în vigoare a impus pacienților să 
se înscrie pe lista medicului de familie, fiecare 
persoană și-a ales un medic fie din Hațeg, fie 
din localitățile apropiate. Astfel că până în 
prezent, populația din Răchitova figurează pe 
listele a 6 medici. Din cele 1600 de persoane, 
circa 200 au rămas neînscrise din diverse mo
tive absolut personale. “Lipsa unui medic în 
comună afectează foarte tare populația, în mare 
parte îmbătrânită, în rândul căreia bolile cele 
mai frecvente sunt de natură cardiovasculară și 
respiratorie. în cazul unei îmbolnăviri, pe plan 
local nu are cine prescrie o rețetă. Și atunci sunt 
solicitați alți medici, bolnavii fiind nevoiți să se 
deplaseze la diverse cabinete medicale. Asta 
înseamnă o groază de bani cheltuiți și o zi 
pierdută. Lucrul acesta ar putea fi evitat în 
condițiile în care un medic ar veni la Răchitova. 
Dar distanța de oraș este mare, teritoriul este 
împrăștiat, greu accesibil și nu este rentabil, 
cheltuielile fiind foarte ridicate”, mai spunea dl 
Petrice.

Din discuția purtată cu dl asistent am mai 
reținut că, aflat la o vârstă destul de înaintată, 
dumnealui și-a depus dosarul de pensie, 
așteptând acum decizia. Ce se va întâmpla după 
ce nici asistentul nu va mai acorda asistență 
medicală, nu se știe. Cert este că, deși situată 
la o distanță considerabilă față de oraș, fiind 
aproape izolată, comuna Răchitova are 1600 de 
suflete care nu ar trebui uitate și lăsate în voia 
destinului.



Cuvântul liber______________________
9 NOIEMBRIE 1999

Crimă sub lupă #

La 17 ani omoare o copilă do 
13 ani

Sancțiuni drastice pentru 
contravențiile la normele de igienă și 

sănătate publică (VIII)
Crima pe care astăzi o 

supunem atenției dumnea
voastră este oribilă prin fap
tul că și-a pierdut viața un 
copil de 13 ani. Cum și de ce 
s-a întâmplat acest lucru o să 
vedem în rândurile ce 
urmează.

Ca s-o spunem de la 
început, sub lupă avem acum 
un tânăr de 17 ani. El a ucis 
fetița! Nenorocirea s-a petre
cut la Petroșani, unde băiatul 
locuia fără forme legale. Se 
numește Balâzs Csaba și s-a 
născut în Lazuri, județul Satu 
Mare. Studii nu are și nici o 
ocupație stabilă.

Așadar, la Petroșani, Ba
lâzs o cunoaște pe Elisabeta 
Muntean. Jana, cum i se 
spunea, era fiica unei femei 
cu căruța căreia Csaba trans
porta fier vechi. Locuiau în 
același cartier.

Intr-o după amiază tâ
nărul colectează fier vechi 
împreună cu alți tineri. îl 

transportă cu căruța la cen
trul de colectare, apoi se 
apucă de băut.

Cu puțin timp înainte de 
a se întuneca, în apropierea 
râului Jiu se întâlnește cu 
Elisabeta. îi prcpune să între

țină raport sexual. Fata îl 
refuză și îi spune că mai bine 
moare decât să facă așa ceva. 
Se parc că acest răspuns l-a 
jignit și l-a enervat pe marele 
bărbat, așa că a împins-o în 
râu și a ținut-o cu capul în 
apă până când și-a dat seama 
că este moartă. Acolo a aban
donat-o.

După ce și-a schimbat 
hainele a mers la casa lui Olga 
Hajdu, unde se aflau mai mulți 
membri ai familiei. L-a chemat 
afară pe Pavcl Hajdu, pentru

Răspundem 
cititorilor

Teodor Marinca - 
Simeria
Convenția civilă 
neînregistrată 
constituie 
contravenție

Legea nr. 130/1999 privind 
unele măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în muncă 
prevede că persoana fizică și 
persoana juridică ce angajează 
personal pe baza unei convenții 
civile, în condițiile art. 3 din 
această lege, sunt obligate să 
depună convenția civilă, în 
copie, în termen de 20 de zile de 
la data încheierii acesteia, la 
direcțiile de muncă și protecție 
socială în a căror rază teritorială 
se află domiciliul sau sediul 
acestora. Nerespectarea 
acestei obligații constituie 
contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 3.000.000 la 
6.000.000 lei. Așadar, întrucât nu 
ați depus copia de pe convenția 
civilă încheiată în termen, 
amenda ce v-a fost aplicată 
este legală.

a discuta ceva fără a fi auziți 
de ceilalți.

între timp, mama Elisabetci 

și-a dat scama că fata nu a ajuns 

acasă, așa că a trimis pe Geor- 
geta Lăcătuș și Frunzina Mun
tean să o caute. Când au ajuns 
și la domiciliul Olgăi Hajdu, 
acolo tocmai sosise Balâzs. La 
întrebarea dacă știe ceva 
despre rrunoră, le-a răspuns să 
nu o mai caute, deoarece a 
aruncat-o în Jiu. Afirmația a 
fost auzită de mai mulți oameni 
aflați în încăpere.

La auzul acestor vorbe, 
Georgeta și Frunzina pleacă. 
După mai multe discuții, pleacă 
și cel care a spus că a aruncat- 
o în Jiu pe Elisabeta. Se în
dreaptă spre gară împreună cu 
Hajdu Pal.

în aceeași noapte, ajunge 

în localitatea Ernci, județul 
Mureș. Aici o găsește pe Olga 
Hajdu, care plecase din Petro
șani înainte cu câteva zile 
acolo pentru a încasa o alo
cație pentru copii.

S-a observat în tot acest timp 
că Balâzs era foarte "agitat și 
speriat”. în lunile următoare; cel 

care era cercetat pentru infrac
țiunea de omor a mers în județul 
Gorj, unde a lucrat câte ceva 
împreună cu Hajdu Pal, cel cu 
care plecase din Petroșani.

După două zile este 
descoperit cadavrul

A durat două zile până ce 
cadavrul Elisabetei a fost 
descoperit în Jiu. Era agățat de 
O piatră. Lenjeria era deplasată 
spre glezne. Nu mai intrăm în 
amănunte, dar trebuie să spu
nem că la autopsie "s-a con
statat că prezintă cinci exco-

Alexandru Marin - 
Brad
Paza prin rotație

în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 18/ 1996, privind paza 
obiectivelor, bunurilor și valorilor, 
în comune și sate, primarii sunt 
obligați să ia măsuri de asigurare 
a pazei bunurilor publice și a 
cetățenilor de către locuitorii 
acestora, prin rotație, de către 
gardieni publici, paznici salariați 
sau prin societățile specializate 
de pază, așa cum au hotărât 
consiliile locale, după consultarea 
cetățenilor. Dacă este organizată 
paza prin rotație, cei care o 
execută trebuie să îndeplinească 
anumite condiții: - să fie cetățean 
român și să fi împlinit vârsta de 
21 de ani; să aibă aptitudini fizice 
și profesionale adecvate funcției; 
- să fie cunoscut ca persoană 
corectă, cu o bună conduită 
cetățenească și să nu aibă 
antecedente penale pentru 
infracțiuni comise cu intenție; - să 
aibă serviciul militar satisfăcut și 
să nu depășească vârsta de 65 
de ani. Deci nu pot fi obligate să 
execute paza prin rotație 

riații frontal-dreapta și me- 
dian-stânga, precum și al
tele... toate acestea fiind 
specifice hetero-agresiunii, 
în momentul provocării îne
cului.” Actul medico-legal 
concluzionează că moartea 
fetei a fost violentă și s-a 
datorat asfixierii mecanice 
prin înecare.

Urmează o altă perioadă 
din viața lui Balâzs Csaba. S- 
a retras Ia locul de baștină, 
Lazuri. Aici a trăit în concu
binaj cu o femeie. Aceasta a 
auzit că el a ucis o fată la 
Petroșani, observând că este 
necăjit. Unor persoane din 
anturaj a mai relatat că aș
teaptă să fie luat de poliție 
pentru ce a făcut.

După cinci luni, cel care 
este azi inculpat a fost prins 
de poliție. A recunoscut 
comiterea faptei, dar după 
câteva săptămâni a negat, 
motivând că prima declarație 
a fost dată în acel mod pentru 
că i-a fost frică de poliție.

Din rechizitoriul prezen
tat în instanță a reieșit că 
infracțiunea de omor a fost 
dovedită prin declarațiile mai 
multor martori.

în asemenea cazuri, evi

dent, se efectuează o expertiză 
psihiatrică a celui inculpat. Se 
spune, în esență, că Balâzs 
Csaba "prezintă debilitate 
mintală ușoară prin deficit de 
instruire și educare, având 
însă discernământul păstrat în 
raport cu fapta comisă”.

Pentru fapta comisă, de a 
o îneca pe Elisabeta Muntean 
în râul Jiu, Balâzs Csaba a fost 
trimis în judecată pentru 
infracțiunea de omor calificat.

—q... . ........ -......  ~
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persoanele care au vârsta mai 
11 lare de 65 de ani. (în acest sens 
sunt prevederile art.16, alin. 2, 
din legea menționată mai sus, 
astfel cum au fost modificate 
prin Legea nr. 190 din 14 
octombrie 1998, publicată în 
Mon. Oficial nr. 394 din 16 
octombrie 1998).

Vasile Romcea - 
Petroșani

A
întreținerea 
copilului

Obligația de întreținere se 
stabilește în raport cu nevoia 
celui care o cere și cu mijloacele 
celui ce urmează a o plăti. Când 
întreținerea este datorată de 
părinte sau de cel care adoptă, 
aceasta se stabilește până la o 
pătrime din câștigul său din 
muncă pentru un copil, o treime 
pehtru doi copii și o jumătate 
pentru trei sau mai mulți copii. 
Așa cgm prevede Codul Familiei, 
în situația în care nevoia celui 
care primește întreținerea sau 
mijloacele celui care o dă se 
schimbă, instanța poate hotărî 
majorarea sau micșorarea 
obligației de întreținere sau chiar 
încetarea acesteia.

Așadar, în situația relatată, 
die V. Romcea, vă puteți adresa 
judecătoriei, în vederea majorării 
pensiei de întreținere.

Constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 
3.000.000 lei la 15.000.000 lei

• Neasigurarea unităților sanitare cu 
sisteme și dotări pentru colectarea, îndepărtarea/ 
incinerarea deșeurilor cu potențial infectogen, 
inclusiv a tuturor materialelor de unică folosință.

• Neefectuarea în stațiile/punctele de 
sterilizare din unitățile sanitare a controlului 
eficienței sterilizării prin indicatori chimici la fiecare 
ciclu de sterilizare și indicatori biologici o dată pe 
lună.

• Neasigurarea depozitării și păstrării 
articolelor sterilizate în unitățile sanitare.

• Neasigurarea depozitării în condițiile 
cerute de producător a articolelor sterile de unică 
folosință.

• Neasigurarea apei sterile la blocurile 
operatorii și în sălile de naștere.

• Nerespectarea pentru aparatura de 
sterilizare a prevederilor cuprinse în cartea 
tehnică a fiecărui aparat.

Următoarele contravenții se 
sancționează cu amendă de la 
1.000.000 lei la 5.000.000 lei

• Neraportarea cazurilor de boli trans
misibile la direcția de sănătate publică teritorială 
în conformitate cu instrucțiunile Ministerului 
Sănătății.

• Neizolarea bolnavilor de boli transmisibile 
cu internare obligatorie și neinstituirea măsurilor 
de prevenire și combatere a extinderii procesului 
epidemiologie.

• Neefectuarea decontaminării vehiculelor cu 
care au fost transportați bolnavi contagioși de către 
unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor.

• Neefectuarea de către personalul 
medico-sanitar a anchetei epidemiologice în 
focarele de boli transmisibile, în scopul depistării 
de noi cazuri de bolnavi contacți, convalescenți 
sau purtători sănătoți de germeni, precum și 
neaplicarea măsurilor antiepidemice de împie
dicare a răspândirii infecțiilor.

• Neasigurarea de către administrațiile 
unităților sanitare a aprovizionării permanente și 
suficiente cu materiale necesare asigurării 
curățeniei și operațiunilor de dezinfecție, 
dezinsecție și deratizare.

• Neaplicarea de către personalul medico- 
sanitar din unitățile sanitare a măsurilor privind 
depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor 
infestate cu paraziți.

• Neasigurarea depozitării și păstrării 
produselor dezinfectante în condiții care să 
prevină modificările fizico-chimice și biocide ale 
produselor.

• Utilizarea în unitățile sanitare a dezin
fectantelor și antisepticelor neavizate de 
Ministerul Sănătății.

Amendă de la 2.000.000 lei la 
8.000.000 lei se plătește pentru

• Neaplicarea prevederilor programului 
național de imunizări de către personalul medico- 
sanitar pentru populația arondată unității sanitare' 
respective.

• Neasigurarea condițiilor de depozitare, 
gestionare și utilizare a produselor biologice și 
medicamentoase de uz uman și veterinar, 
prevăzute de instrucțiunile producătorului.

• Neasigurarea dezinfecției terminale în 
focare colective de boli transmisibile.

• Nerespectarea de către persoanele 
fizice, suspecți și convalescenți de boli trans
misibile, purtători sănătoși de germeni patogeni, 
precum și de către persoane juridice, a măsurilor 
prevăzute de normele în vigoare în scopul 
prevenirii și combaterii bolilor transmisibile: 
vaccinări și revaccinări, examene clinice și de 
laborator, controale periodice ale purtătorilor de 
germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, 
tratamente profilactice ș.a.

• Modificarea circuitelor în unitățile sani
tare fără avizul direcției de sănătate publică 
teritoriale.

• Neavertizarea de către personalul 
medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemio- 
lâgic în legătură cu consecințele medicale și penale 
ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum 
și neprecizarea acestor măsuri.

• Neinstituirea sau neaplicarea de către 
personalul medico-sanitar al unităților sanitare 
publice sau private a măsurilor care să prevină 
apariția sau răspândirea de boli transmisibile la 
persoanele care beneficiază de asistență 
medicală în aceste unități.

• Neraportarea vaccinărilor și revac- 
cinărilor efectuate de către unitățile sanitare în 
cadrul sistemului de supraveghere a bolilor 
infecțioase la direcția de sănătate publică 
teritorială.

• Neefectuarea periodică sau după 
necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a 
instalațiilor și echipamentelor, precum și a lucrărilor 
de recondiționare și reparare a clădirilor unităților 
sanitare.

Jandarmeria - permanent in lupta 
împotriva fenomenului infracțional

Jandarmeria română este o 
forță de ordine publică, cu 
structură militară. Deși există și 
alte structuri de ordine publică, 
jandarmeria rămâne singura 
componentă cu structură mili
tară a Ministerului de Interne în 
contextul demilitarizării poliției, 
poliției de frontieră și pompierilor 
militari.

Așadar, greul activității de 
ordine publică rămâne pe umerii 
Jandarmeriei. Aceasta are 
cadre și efective bine pregătite, 
capabile să îndeplinească aces
te misiuni de mare importanță 
pentru bunul mers al societății 
românești.

Actualmente, suntem pu
ternic implicați în fenomenul de 

asanare a infracționalității, în 
strânsă cooperare cu poliția. 
Pentru a demonstra aceste 
afirmații, lăsăm cifrele, deși seci, 
să vorbească.

Până în prezent, în acest an, 
efectivele noastre au asigurat 
ordinea publică pe timpul a 27 de 
mitinguri, 5 adunări comemorative, 
religioase, târguri, expoziții, o 
vizită oficială, peste 70 de 
manifestări cultural-sportive.

în activitatea de asigurare a 
ordinii și liniștii publice desfă
șurate în cooperare cu organele 
de poliție datele sunt următoarele:

Au fost legitimate peste 285 
persoane, conduse la organele 
de poliție circa 150 de persoane, 
sancționate 60 persoane. S-au 

constatat 17 infracțiuni în fla
grant, au fost prinși 4 urmăriți. 
De asemenea, jandarmii au 
participat la 7 acțiuni de limitare 
a efectelor unor calamități natu
rale, catastrofe și incendii.

De asemenea, jandarmii 
hunedoreni au potențat acțiunile 
poliției în situații de criză, datorită 
forței superioare și pregătirii 
specializate de care dispune.

în toate misiunile desfă
șurate, jandarmii au respectat 
cu strictețe legea, chiar atunci 
când alte organe cu care se 
cooperează nu cunosc întocmai 
prevederile legale (sindicatele, 
primăriile etc).

Toată activitatea noastră se 
află numai în slujba cetățeanului 
pentru asigurarea drepturilor 
fundamentale ale acestuia la 
viață, integritate fizică,, pro
prietate, liniște.

Permanenta strădanie a 
noastră este dovedită și de modul 
în care este reflectată în ochii 
opiniei publice, ai cetățeanului, 
activitatea jandarmeriei.

Mai mult de 56% din cetă
țenii participanți la un sondaj 
național, cu privire la încrederea 
de care se bucură diferitele 
structuri ale Ministerului de In
terne, au încredere în jan
darmerie.

Cpt. Robert VlȚĂ, 
Comandamentul de Jandarmi

Județean Hunedoara



A furat... capace
în cursul nopții de 7/8.10. 

1999 lucrătorii Biroului Ordine 
Publică l-au prins în flagrant pe 
numitul Nica Doru de 38 ani, din 
Deva fără ocupație, recidivist, 
care oferea spre vânzare taxi- 
metriștilor din zona Gării CFR 
Deva 4 capace de roți auto pe 
care le-a sustras în cursul 
aceleiași nopți de pe autoturis
mul marca Dacia Nova cu nr. 
înmatriculare HD - 03 - EUA, 
aparținând părții vătămate 
Jurca Marcel Cristian.

Prejudiciul în valoare de 
150.000 lei a fost recuperat și 
restituit părții vătămate, iar auto
rul a fost cercetat în stare de 
libertate, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat.

în flagrant
Lucrătorii Biroului Ordine 

Publică, în noaptea de 7/ 
8.10.1999, i-au prins în flagrant

pe numiții: Munteanu Mircea de 
19 ani, din Râu de Mori, județul 
Hunedoara, elev la Grup Școlar 
Construcții Deva, fără ante
cedente penale; Jurj Adrian de 
19 ani, din Râu de Mori, județul 
Hunedoara, fără ocupație, fără 
antecedente penale; Muraru 
Ciprian Marius, de 17 ani, din 
Râu de Mori, județul Hunedoa
ra, fără ocupație, fără ante
cedente penale, în timp ce 
sustrăgeau din autoturismul 
marca MAZDA, cu nr. de înma
triculare HD - 02 - NXB, un ra- 
diocasetofon auto în valoare 
de 1.900.000 lei. în timpul cer
cetărilor s-a stabilit că cei 3 au 
mai comis încă un număr de 
două furturi din autoturisme pe 
raza mun. Deva.

Prejudiciul în cauză a 
fost recuperat și restituit 
părții vătămate, cei în- cauză 
fiind cercetați în stare de 
libertate.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

' Consilieri 
gospodari
Consilierii din Brănișca nu 

au fost de acord cu acordarea 
unei cote de motorină pentru 
mașina primăriei, pe motiv că nu 
sunt bani la bugetul local. în 
aceste condiții angajații dacă 
vor să utilizeze autoturismul 
ARO aflat în curtea instituției 
trebuie să scoată bani din bu
zunare să facă plinul rezer
vorului. în schimb ce s-au gân
dit aleșii locali? Că nu ar strica 
să facă un ban de pe urma 
autovehiculului. Și atunci au 
stabilit un tarif de 2500 lei/km 
pentru închirierea mașinii. Cetă
țenii care au nevoie de trans
port pot să bată așadar la ușa 
primăriei și să solicite, contra 
cost, acest serviciu.

Sorina POPA
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angajează
Cerințe:

- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani în gestiune;

- cunoștințe PC;
- vârsta maximă 32 ani;

- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program flexibil. 

Cerințe:
- de preferință studii superioare;

- vârsta maximă 30 ani;
- cunoștințe de PC; Word, Excel;

- cunoștințe avansate de limba engleză;
- de preferință experiență într-o poziție similară; 

- domiciliul în Hațeg sau împrejurimi;
- prezența agreabilă;

- disponibilitate pentru program prelungit;
- capacitate ridicată de relaționare interpersonalâ.

Curriculum vitae se va depune la sediul firmei Haber 
Comercial SRL Hațeg, str. Progresului nr. 59, sau prin fax 

nr. 777765până în data de 12 noiembrie 1999.

UN BUN NECESAR

Utilizatori de țevi din PE si PVC!
9 9

Societatea comercială COMAT DEVA 
SA vă oferă, din stoc, o gamă variată de țevi 
de alimentare cu apă și canalizare din 
import.

Informații veți obține la tel. 054/217210; 
233137, int. 132, sau la sediul firmei din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 5.

Persoana de contact: d-na Petrean Ana.

Radio casetofon cu CD
• Design compact cu bass reflex 2
• Mega Bass
• Recepție pentru FM/AM/LW
• Telecomanda pentru CD
• Putere de iesire:60 W PMPO

SONY Model : CFD-V27L

Comat Deva oferă produse pentru toți, 
servicii pentru fiecare.

Sistem HiFi Sony
EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite

Consiliul de administrație al
SC Farmaceutica Remedia SA

cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, jud. Hunedoara, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR la data de 22 
noiembrie 1999, ora 11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 august 1999-

ORDINEA DE ZI va fi următoarea:
1. Aprobarea cererii de ofertă privind selecția administratorului.
2 Aprobarea criteriilor de selecție a administratorului și ponderea 

acestora.
3. Aprobarea grilei de evaluare a ofertelor.
4. Aprobarea datei și locului desfășurării concursului de selecție.
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și semna Con

tractul de administrare.
6. Diverse.
Dacă în data de 22 noiembrie 1999 Adunarea Generală nu înde

plinește condițiile legale de întrunire, ea se reprogramează în data de 
23 noiembrie 1999, ora 11.00, în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la 
telefon 054-223260, între orele 8-15.

2 x 100 W (RMS 10%) 
înregistrare sincronizată pe CD 
FM / MW cu 30 posturi presetate 
DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

SONY Model : MHC-RXD7

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăștie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sonv.

Marți,
9 noiembrie

TVR I
9.00 TVR lași 10.00 Recurs 
la morală (r) 10.45 Top nos
talgic 11.00 TVR Cluj-Napoca 
13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 CiberFan 15.00 
Oameni ca noi 15.30 
Conviețuiri 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră știri 19.05 
Amintiri din secolul 20 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 567) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Sport. Meteo 20.55 American 
Graffiti (co. SUA 1973)

TVR 2

‘Față în față cu autorul 14.00 
Conviețuiri 15.00 Obsesia (s, 
ep. 56, 57) 16.30 Santa Bar
bara (s) 17.15 Atlas (r) 
17.45 Pelerinaje 19.15 Toam
na la Sinaia (div.) 20.30 
Universul cunoașterii 23.00 
Infidelități (s, ep. 7)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 
10 0 Știri 11.00 Pe cont
propriu (s) 12.00 Baywatch 
Nights (s) 13.00 Știrile amiezii 
14.00 Decepții (s) 15.00 Luz 
Maria (s, ep. 138, 139) 17.00 
Știri 17.25 Dragostea învinge 
(s, ep. 24, 25) 19.00 
Observator 20.00 El e Wally 
Sparks (co. SUA 1997) 22.00 
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show 00.00 Și fanto
mele iubesc (co. SUA 1990)

8.25 Muzeul Orsay (r) 10.05 
Limbi străine. Engleză 10.30 
O familie ciudată (s) 11.00 
Familia Simpson (s) 13.00

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 
TV e al tău! 10.45 Kevin și

Faye (dramă SUA 1990)
12.30 Royal Canadian Air 
Force (s, ultimul ep.) 13.52 
Ani de liceu (s, ep. 47) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s, ep. 210) 
15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Spitalul Chicago Hope (s)
18.30 Doi polițiști și jumătate 
(s, ep. 8) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s)
21.30 Mercenarii (s, ep. 35) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Motor 16.00 Viața în 
direct 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show 20.15 Film artistic 
21.30 Bilanț 22.00 Știri 22.45 
Revista presei 23.00 Politica 
de mâine

ACASĂ
7.15-12.30 Filme și seriale (re
luări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s) 
15.30 Renzo și Adriana (s) 16.30 
Luz Clarita (s) 17.30 Rosalinda 
(s) 18.30 Angela (s) 19.30 
Acasă la bunica 19.45 Cartea 
cărților (d.a) 20.30 înger sălbatic 
(s) 21.30 Sânge din sângele meu 
(s) 22.30 întoarcerea lui Ringo 
(w. Italia/Spania 1966)

10.00 Nume de cod: Y2K (thriller 
SUA ’99) 11.45 Philadelphia 
(dramă SUA 1999) 13.45 Răz
boinicii stelari (s) 14.15 Des
părțirea (co. SUA 1994) 15.45 
Părțile intime (f. bioar. SUA 1996) 
17.30 Dragă, am micșorat copiii! 
(s) 18.15 Selena (f. biogr. SUA 
’97) 20.30 Păzind-o pe Tess (co. 
SUA ’94) 22.15 Congo (f.a. SUA 
1995)0.00 Radioroci.ada (co. 
SUA 1994)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.00 Știri 7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Știrile locale (r) 
9.10 Sport magazin (r) 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Studioul Tudor Vornicu (r) 15.15 
Post Meridian 16.30 O singură 
viață (s) 17.30 Poliția informează 
- emisiune realizată cu sprijinul 
I.P.J. Hunedoara 18.00 Știri 18.10 
Lou Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea Tele 
7 20.45 Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Cutia Pando
rei 22.45 24 din 24 23.15 Con
cert 0.00 Știrile locale

PRO TV - bf'/A
07.00 - 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV a al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 Pro
gram cc mercial PRO TV Deva 
17.00-17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 2 :.15-22.30 Știrile locale

Redacta nu-și asumă modifi
cările Ulterioare intervenite în 
programele posturilor TV

Marți, 9 noiembrie

O BERBEC
Folosiți-vă de șansele ce 

vi se oferă, dar numai 
pentru atingerea scopuri
lor dv. și atunci veți avea 
succes. Doamnelor, mal 
bine ați trece la fapte, în loc 
să visați.

O TAUR
Răbdarea este mai utilă 

în atingerea scopului decât 
graba. Dacă săptămâna n-a 
început cum vă așteptați, 
nu vă întristați. Toate se 
rezolvă la timpul lor.

O GEMENI
Nativele zodiei au de luat 

o decizie Importantă. Dacă 
nu știți ce să faceți, cereți 
sfatul colegilor născuțl în 
zodiile Berbec sau 
Săgetător.

O RAC
Cu toate că vă urmăresc 

încă semnele perioadei 
trecute, vă așteaptă acum 
zile mai senine. Soarta vă 
poate pune pe tavă posibi
lități din ce în ce mai bune.

O LEU
Lumea se învârte în jurul 

banilor, poate reușiți să 
scăpați de datorii și chiar să 
vă refaceți rezervele. Până la 
urmă vi se deschid perspec
tive nesperat de bune.

□ FECIOARĂ
Dacă vi se pare că 

evenimentele se derulea
ză prea repede și nu reu
șiți să le țineți sub control, 
puteți apela cu încredere la 
ajutorul prietenilor și al 
rudelor apropiate.

O BALANȚĂI
Veți primi niște vești 

plăcute și vă va trece orice 
supărare. Așteptați-vă la 
un eveniment important, 
care va schimba viața 
doamnelor din Balanță.

Z SCORPION
Controlați-vă tensiunea și 

respectați sfaturile medi
cului. Sunteți norocoși șl to
tuși vă plângeți. Aveți pro
bleme cu alimentația, deci o 
dietă vegetarlană n-ar strica.

Z SĂGETĂTOR
Luna poate să vă aducă 

noi cunoștințe, dar sunt 
șanse mal mari de a con
solida relația actuală prlntr- 
un mariaj ori prin asuma
rea responsabilității adu
cerii pe lume a unul copil.

Z CAPRICORN
Ați face o mie de lucruri 

în același timp, cu cea rhai 
mare plăcere. Aceasta 
poate fi periculos, deoa
rece vă irosiți timpul. Nu 
trebuie să vă grăbiți chiar 
atâtl

O VĂRSĂTOR
Se prevede o săptămână 

minunată pentru toți cei 
născuți sub constelația 
Vărsătorului. în această 
perioadă ei acordă o 
atenție sporită propriei 
imagini.

O PEȘTI
Toată ziua tânjiți după 

dragoste. Acum aveți 
ocazia să vă valorificați 
farmecul la locul de 
muncă, unde vi se vor 
deschide uși la care ați 
bătut până acum degeaba.

nemeses»;



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI ■■

• Vând teren, Micro 15, 
Deva. Tel. 624394, după 16. 
(8127)

• Vând casă plus pământ, 
Balomiru de Câmpie, co
muna Șibot. Informații 
261438. (6304)

• Vând casă în Orăștie, str. 
Cetății? nr. 1, lângă moara 
cetății, compusă din 8 ca
mere, vad bun comercial. 
Informații tel. 094/515452 
sau 054/241426 (7728)

• Vând casă, teren con
strucție, Geoagiu Băi. Infor
mații Orăștie, tel. 241455. 
(7735)

.• Vând fostul sediu Radio- 
Sica Hunedoara, excelent 
pentru magazin. Tel. 094/ 
286808(6340)

• Vând autofurgonetă 
Renault Trafic, benzină, în 
circulație. Tel. 094/561810, 
218308 (seara). (6149)

• Vând Alfa Romeo 33, 
1,7, injecție, 1987. Stare 
foarte bună. Tel. 094/917633 
(6342)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(6138)

• Vând mașină preparat 
sifon cu răcitor, umplutor și 
capsator sticle. Tel. 094/ 
561810, 218308 (seara). 
(6149)

• Cedez cu chirie chioșc 
alimentar în Piața Centrală 
Deva. Tel. 094/561810, 
218308 (seara).(6149)

• Societate comercială 
angajează agenți încasatori 
pentru administrarea parcă
rilor cu plată din municipiul 
Deva. Informații la tel. 
236100.

• Execut cruci marmură, 2 
milioane, cruci mozaic, 
600.000, cărți vizită 500/bucată. 
Tel. 094/286808 (6340)

• Suntem alaturi de fa
milia German în aceste 
momente grele pricinuite 
de pierderea dragului lor

GERMAN EUGEN

PIERDERI

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 10% și în 
rate. Tel. 058/733796,094/ 
558716, Breaz. (7703)

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice 
tip de mașini (autoturisme, 
autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. Cara- 
giale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 
sau 092/581860 (6120)

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara: 
centrale termice, boilere, tub 
Henko și fitinguri cromate, 
radiatoare. Informații str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072(7554)

• Vând centrală termică 
Vaillant, import Germania, cu 
boiler încorporat. Garanție un 
an. Tel. 092/701072 (7555)

• Termoprofil SRL, prin 
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane suspen
date Donn, ghips carton, 
structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
PVC. Informații la tel. 054/ 
625110, 054/243557, 092/ 
740048(7729)

• Vând chioșc alimentație 
publică, vad deosebit și 
rulotă amenajată pentru 
comerț. Tel. 094/561810. 
218308 (seara). (6149)

• Vând lucernă 10 tone, 
din anul acesta, tel. 649145, 
Romos (Bucur). (7723)

• Vând 25 mc scândură 
și foastănă de cireș uscat. 
Preț informativ 2.500.000 
lei/mc. Călan, str. Vână
torilor 3/8, tel. 054/730368 
(6324)

• Vând convenabil motor 
tractor U 650. Informații tel. 
281185(6339)

• Vând gamă completă de 
unelte agricole, import Ger
mania. Tel. 672162 (6338)

• Vând, decodez și re
par celulare GSM, rapid și 
ieftin. Tel. 094/859958 
(6343)___________________

• Vând țuică de prună, 34 
grade, 25. 000 lei/litru, tel. 
092/403869 (7566)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Stănescu Mari- 
nela Daniela. îl declar nul. 
(7564)

• Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 58507, pe numele 
Stamen Pavel, eliberată de 
Siderurgica Hunedoara. O 
declar nulă.(7563)

• Pierdut ștampilă apar
ținând firmei SC Artex SRL 
Hunedoara. O declar nulă. 
(7562)

DECESE

• Vând en gros haine și 
încălțăminte second-hand, 
sortată, pe categorii, fără 
rebut, de sezon. Informații 
tel. 094/635592 (7565)

• Cu adâncă durere, 
soția Maria și fiica Cecilia 
anunță încetarea din viață, 
la vârsta de 67 de ani, a 
celui care a fost

IOAN POENAR
ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mi
reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie, 
str. Primăverii nr. 19, tel. 
243442(7127)

• Ofer de închiriat casă, 
toate facilitățile, zonă cen
trală, Deva. Informații 058/ 
835100, după ora 19. (6335)

• Caut pentru închiriere 
spațiu ultracentral, minimum 
15 mp. Tel. 093/215550, 
225640(6150)

OFERTE DE 
SERVICII 4*

• DUAL organizează 
cursuri de operare PC și 
utilizare programe CIEL 
începând cu 15.11.99. Tel 
230449. (6313)

• Societate canadiană 
pregătește 60 de persoane 
ambițioase pentru expan
siune în România în mar
keting, gestiune. Experiența 
în domeniu nu este necesară. 
Pentru pregătire sunați la 
621446,092/565828 (6332)

• Asigur service PC-soft și 
hard la domiciliul clientului, 
componente CD-jocuri etc. 
Detalii 094/286808 (6340)
------------------------- . —

înmormântarea va avea 
azi, 9 noiembrie 1999, ora 
13, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• Colegii de la Deva- 
comb SA Mintia sunt ală
turi de dl director Fugaciu 
Pamfil la greaua durere 
pricinuită de decesul ma
mei sale. Sincere condo- 
leane (6341)

• Familia Stancu mulțu
mește tuturor celor ce au fost 
alături la pierderea dragului 
lor soț și părinte

ing. STANCU NICOLAE
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace! (4220)
• Soțul Gicu, fiii Doru și 

Adrian, nurorile Camelia și 
Domnica, cu sufletul îndu
rerat, mulțumesc pe această 
cale tuturor celor care au fo'st 
alături de ei la suferința 
pricinuită de moartea fulge
rătoare a celei ce a fost o 
bună soție, mamă, soacră și 
bunică

POPA ELISABETA 
(BETY)

(7561)

CZ Licitație
Bankcoop Banca generala de credit și 

promovare SA Agenția Orăștie 
Scoate la LICITAȚIE:

- Apartament 4 camere situat în 
municipiul Orăștie, str. Mureșului, nr. 15, 
ap. 3, Andrieșan Toader.

Preț pornire 60.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 10.11.1999, ora 10,1a 

Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc, 
informații suplimentare la Bankcoop B.G.C.P. 

Orăștie, tel. 247565, 247456

Dumnezeu să-l odih
nească! Fam. Hagea și 
Obrejan.

♦ A încetat din viață 
după o lungă și grea 
suferință

ing. GERMAN EUGEN
57 ani

Corpul neînsuflețit se 
află la Capela Ortodoxă de 
pe str. M. Eminescu. în
mormântarea va avea loc 
miercuri, ora 12, la cimitirul 
ortodox Bejan. Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odih
nească!

• Cu adâncă durere ne
poții Leurean și Angela, cu 
familiile anunță încetarea 
din viață a mătușii lor

SAVU MINERVA
din Deva. înmormântarea 
va avea loc azi, 9 noiem
brie 1999, ora 15, de la 
casa mortuară Deva. 
Dumnezeu să odihnească 
în pace sufletul ei bun! 
(628)

Campanie de 
informare a 

contribuabililor 
privind sistemul de 

impozitare pe 
venitul global

Campania de informare a 
contribuabililor privind introdu
cerea noului sistem de impo
zitare pe venitul global va fi 
realizată de Media Consulta 
Deutschland GmbH, societate 
germană specializată în relații 
publice și publicitate. Campa
nia, lansată de Ministerul Finan
țelor, va demonstra necesitată 
realizării reformei sistemului de 
impozitare a veniturilor, de 
exemplu, referitoare la bene
ficiile obținute în domeniul asi
gurărilor sociale, la reducerea 
cotelor de impozitare și la îmbu
nătățirea sistemului de taxare 
unitară, se arată într-un comu
nicat al Ministerului Finanțelor 
remis agenției MEDIAFAX.

Firma germană, una dintre 
cele mai bune agenții europene 
din domeniul comunicării pe 
linie politică, a încheiat o cam
panie similară, în numele Co
misiei Europene, pentru Gu
vernul Letoniei. în România, 
această companie va fi sus
ținută de "EURISC" și de par
tenerii săi. .

Sucursala “Grupul pentru 
Programul de închidere a 

Minelor” Deva - Teliuc
Cu sediul in Teliuc, str. Minei, nr.42, tel. 054-738204. fax 054- 

738207
Invită în data de 12 noiembrie 1999, ora 10, la sediul 

său, persoanele juridice autorizate de către MAPPM în 
vederea stabilirii condițiilor de ofertare pentru întocmirea 
"Bilanțului de mediu” și a "Programului de conformare" la 
cinci documentații tehnice de conservare și închiderea 
unor zone miniere.

Ofertele se vor depune la sediul CN MINVEST” SA Deva din 
Deva, Piața Unirii, nr.9 bis, până in data de 25.11.1999, ora 9, 
dată în care va avea loc analiza ofertelor începând cu ora 10.

Relații suplimentare pot fi obținute de la dl ing. Gheorghe 
Gherman, zilnic, între orele 8-14.

Licitație
5I\I RDMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 

Județul Hunedoara, telefon 054-241040, 
fax 054-241131

Organizează în ziua de 22.11.1999 LICITAȚIE 
PUBLICĂ pentru achiziționarea următoarelor utilaje 
necesare pentru modernizarea turnătoriei de fontă:

1. AMESTECĂTOR INTENSIV CU TURBINĂ DE 
AERARE la ora 10;

2. MAȘINI DE FORMAT CU JET DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
la ora 12;

3. MAȘINI DE ÎMPUȘCAT MIEZURI ÎN COLD-BOX la 
ora 14.

Documentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este deJ5O DM șl se achită în 
cont BCR Orăștie nr. 25111. 8.3.

Ofertele, în pilc sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie cu minimum 2 ore înaintea celei 
fixate pentru începerea licitației.

Licitație
SN ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 

județul Hunedoara, telefon 054-241040, fax 054-241131
Organizează in ziua de 22.11.1999, ora 16, LICI

TAȚIE PUBLICĂ pentru achiziționarea a 2 (două) cazane 
apă fierbinte Q°5 G.cal/h, 130/70°C, automatizate 
pentru gaze naturale, necesare liniei tehnologice de 
fabricație tuburi de presiune din fontă cu grafit nodular.

Documentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este de 500.000 lei și se 
achită la casieria unității.

Ofertele, în plic sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie până la data de 16.11.1999, ora 14.

5.C. Rodipet 5.A.
cu sediul central în București, Piața Presei Libere

nr. 1, sector 1
anunță scoaterea la concurs a postului de 

director ■ Sucursala Hunedoara.
Bibliografia și alte relații suplimentare la 

tel. 01/2243990,092/365979 sau 
054/213007.

Convocator
Consiliul de Administrație al SC REVA SA Simeria convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
pentru data de 23.11.1999, ora 10, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, nr.32, 
cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Reluarea procedurii de selecție a administratorului/ 
administratorilor.

- Constituirea comisiei de selecție a administratorului/ 
administratorilor.

2. Diverse.
în cazul în care adunarea generală nu va fi statutară, se va desfășura o nouă 

adunare generală în ziua de 24.11.1999, la aceeași oră și în același loc.
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Simpozion la Casa Studențească din 
Petroșani

Aviația în Valea Jiului»
La sfârșitul săptămânii 

trecute la Casa Studențească 
din Petroșani s-a desfășurat 
Simpozionul “Aviația în Valea 
Jiului. Tradiții, prezent și viitor."

Cu această ocazie s-au 
aflat în Valea Jiului personalități 
ca Liviu lovan, președintele 
Asociației Române de Zbor 
Liber Petroșani, cdt. Adel Ștef, 
de la Aeroclubul Deva, pilot - 
instructor loan Porumbu, 
secretar al comisiei județene de 
aeronautică.

Organizatorii și-au propus 
ca acest simpozion să aibă 
drept scop revitalizarea mișcării 
aviatice din Valea Jiului și 
punerea ei în slujba dezvoltării 
turistice în zonă.

De remarcat este faptul că 
data organizării simpozionului 
(6.11.1999) a coincis cu

aniversarea a 62 de ani de 
la primul zbor cu planorul 
“Mândra" de pe vârful 
Parângului Mic, realizat de 
fondatorul Aeroclubului 
Petroșani, Gustav Felix Sttaf.

Pasionații sporturilor 
aviatice și-au propus 
popularizarea acestui sport 
în rândul tinerilor din Valea 
Jiului, iar intenția membrilor 
Aeroclubului Petroșani este 
de a amenaja platoul de la 
Petrila Sud unde este 
amplasată o linie de funicular 
care nu a funcționat și nici 
nu va funcționa vreodată.

în Valea Jiului sunt 100 
de persoane legitimate și 
membre ale Aeroclubului 
Petroșani, condus de Liviu 
lovan.

Mihaela FĂGAȘ

în Valea Jiului

La E.M. Petrila fostul 
“Miner de onoare” - Nicolae 

Ceaușescu ■ “supraveghează” 
producția de cărbune

în interiorul puțului central al Exploatării Miniere Petrila, din 
locul în care minerii intră în adâncuri, pe unul din pereți tronează 
portretul fostului “miner de onoare", ales în unanimitate de către 
minerii Văii Jiului, la acea vreme secretar general al PCR și 
președintele țării, Nicolae Ceaușescu.

Ce părea la început ca o glumă bună, s-a transformat într-o 
problemă serioasă, deoafece cineva s-a gândit și la un epitaf: "Nu 
te vom uita..., te iubim tăticule".

Timp de mai bine de o săptămână, portretul lui Nicolae 
Ceaușescu “face” pontajul minerilor care intră-n șut.

întrebarea ar fi următoarea: Să presupunem că un nostalgic 
atârnă portretul lui Nicolae Ceaușescu, iar zecile de mineri care 
intră zilnic în mină îl privesc impasibili; oare toți sunt nostalgici 
comuniști sau la mina Petrila se clocește un ou de strut?!

Mihaela FĂGAȘ

r---------------------------------------------------------------------------------- 1

Consiliul local a 1 
\rămas, “Shell”-ul\ 
| a picat |
I Primarul Mircia Muntean nu a reușit, după cum declara |
■ în urmă cu puțin timp, să dizolve Consiliul Local Deva, ■ 
* deși proiectul construcției benzinăriei Shell a fost pus pe * 
I ordinea de zi la 3 ședințe consecutive. De tot atâtea ori I 

| controversatul proiect a fost respins. La ultima încercare, | 
. vineri, 5 noiembrie a.c., consilierul loan Stănilă preciza că .
■ în comisia juridică a consiliului local s-au purtat discuții în ' 
| vederea identificării unui alt amplasament pentru ridicarea |
■ benzinăriei Shell pe raza municipiului Deva. Tot atunci doar i 
. 7 membri ai Consiliului Local Deva din 17 prezenți au votat ! 
I în favoarea aprobării documentației faza PUD pentru I 
| realizarea stației de carburanți Shell în municipiul Deva, |
■ Calea Zarandului. Prea puțini ca să dea undă verde celui ■ 
1 mai discutat proiect din istoria Consiliului Local Deva. (S.P.) '

Artistul losif NUvas a primit 
titlul de “Cetățean de onoare” 

al municipiului Deva
Dc numele artistului plastic 

losif Matyas se leagă realizări 
deosebite. Om dc aleasă ținută 
losif Matyas a fost președinte al 
UAP Deva filiala Petroșani și a 
îndrumat generații dc elevi la 
Liceul dc Arte Plastice și Muzică 
“Sigismund Toduță” din Deva. 
Pentru întreaga activitate dc 
artist plastic Consiliul Local Deva 
i-a atribuit titlul dc “Cetățean dc 
onoare al municipiului Deva”.

“Mă simt fericit și 
mulțumesc celor ce au inițiat 
acest moment deosebit în viața 
mea. Consider că ccca ce se 
întâmplă în aceste clipe nu c un 
merit personal, ci al tuturor 
artiștilor plastici din județul 
Hunedoara, al filialei din care fac 
parte. Filiala a ajuns să fie 
cunoscută încă din anii ’50. 
Deceniile trăite cu colegii în 
județul Hunedoara au fost bogate 
în creații. Pe viitor vreau să 
muncesc zi dc zi la atelier și să fiu 
prezent la expoziții. Vreau să 
îmbogățesc materialul dăruit

comunei melc natale, 
Sânmartin, unde s-a înființat o 
expoziție personală care se va 
transforma cu timpul într-o 
casă memorială”, nc-a declarat 
losif Matyas.

Vădit emoționat artistul a 
primit titlul dc “cetățean dc 
onoare" al municipiului Deva. 
Alături dc rude și prieteni la 
festivitatea desfășurată la 
Primăria Deva au fost prezenți 
și foști elevi veniți dc departe 
să-l felicite pe losif Matyas. 
încet, încet municipalitatea 
deveană își răsplătește oamenii 
dc valoare pe care i-a avut și pe 
care îi arc. Numele artistului 
losif Matyas se alătură astfel 
altor personalități: Victor 
Șuiaga, loan Moza, Dumitru 
Susan, Nadia Comăncci, Marta 
și Bela Karoly, Octavian Bclu, 
gimnastele dc aur ș.a., care au 
fost învestite cu titlul dc 
“Cetățean dc onoare” al 
municipiului Deva.

Sorina POPA

"Ajutor” în stil 
american

(Urmare din pag. 1) 

americanii au condiționat 
ridicarea embargoului și a 
altor sancțiuni impuse 
Iugoslaviei de plecarea de 
la putere, ca urmare a 
mișcărilor revendicative ale 
unei părți din populație, a lui 
Miloșevici. De asemenea s- 
au inventat și alte forme de 
șantaj, în sensul de a ajuta 
actuala opoziție să ajungă 
la putere, dar cu condiția să- 
I predea pe Miloșevici, care 
este acuzat de crime de 
război. Schimbând “regis
trul" pretențiilor, săptămâna 
trecută secretarul de stat 
american, dna Albright,

considerând că opoziția 
este acum destul de 
puternică, spune că va fi 
ridicat embargoul dacă se 
fac alegerț anticipate. Până 
una alta însă s-a ajuns la 
concluzia că, deocamdată, 
se vor acorda ajutoare în 
cadrul programului cu UE 
(intitulat “Energie pentru 
democrație”) doar pentru 
orașele Niș și Pirot, care 
sunt controlate de opoziția 
sârbă. Așa da “ajutor", nu? 
Mirarea mare este că o 
astfel de “selecție" nu s-a 
făcut și pe timpul 
războiului.

Dar de permisul de 
operare ați auzit?

(Urmare din pag. 1)

dată în România nu se poate 
vorbi de așa ceva. 
Investitorii străini nu se 
prea înghesuie pe la ușile 
noastre, ferecate de 
sărăcie și birocrație, iar 
întreprinzătorii autohtoni 
mai degrabă își reduc sau 
își încetează activitatea 
decât să-și retehnologizeze 
și modernizeze investițiile.

Cu atât mai puțin să se 
avânte într-o afacere nouă 
de producere și vânzare a 
anumitor bunuri
materiale. în România, 
povara impozitelor și 
taxelor a devenit sinonimă 
cu falimentul.

Atenție, investitori - 
producători de bunuri 
materiale! Vi se 
pregătește ceva: permisul 
de operare.

Vremea se va răci ușor. Cerul, variabil, se va înnora treptat. 
Izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 fi +5 grade, iar
maximele între 7și 12 grade Celsius. (Lucian NISTOR)

llie Neacsu declară:

“Radu Sârbu este agentul 
Budapestei, iar FPS-ul 

este pe mâna ungurilor”
Indignat de situația 

existentă în România și de 
ceea ce se întâmplă în țară, la 
întâlnirea cu ziariștii de la Deva 
deputatul Partidului România 
Mare, llie Neacșu, a declarat că 
“președintele FPS Radu Sârbu 
este agentul Budapestei, iar 
FPS-ul este pe mâna UDMR- 
ului”. între argumentele invocate 
de către demnitarul PRM sunt și 
recentele întâmplări de la 
Fabrica de gresie și faianță din 
București - unitate ce a fost 
vândută austriecilor - iar a 
doua zi directorul român a fost 
dat afară, în locul acestuia fiind 
aduși doi unguri, llie Neacșu a 
mai precizat că despre 
legăturile președintelui FPS cu 

ungurii a fost informat și 
primul ministru al României, din 
partea căruia se așteaptă o 
decizie în privința situației 
create în cazul de față.

Legat de privatizare, de 
felul cum s-a realizat 
aceasta în ultimii ani, llie 
Neacșu a mai apreciat că se 
“depun eforturi" pentru a 
șterge urmele marilor fraude 
de către cei interesați, prin 
care întreprinderile au fost 
vândute de pomană, exemplul 
cel mai elocvent fiind cel al 
IMGB-ului - societate ce s-a 
vândut cu 500.000 de dolari, 
echivalentul unei vile în 
București.

Cornel POENAR

(Urmare din pag. 1) 

care se pune este dacă într- 
adevăr este necesar acest 
război?

Este cel puțin ciudat cum 
noi românii avem o adevărată 
înclinație spre a distruge tot 
ceea ce este bun, ceea ce în 
fapt tot noi înșine am creat 
cândva cu multă sudoare. 
Aspectul se verifică în tot ceea 
ce ține de economia 
românească post-decembristă, 
și cu atât mai mult în 
învățământ. Nu spun, doamne 
ferește, că sunt adeptul 
vechiului, însă susțin cu toată 
convingerea că acj)lo unde se 
constată că un organism, o 
entitate, un sistem 
funcționează necesitând doar 
mici ajustări, este absurd și 
ilogic ca să fie distrus pentru
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a clădi ceva nedefinit în loc. 
Fiindcă în cele din urmă aici 
este problema, distrugem 
repede însă nu prea știm cu 
exactitate ce trebuie să punem 
în loc. Urmăm mereu modele 
externe - că sunt bune sau rele 
nu mai stă nimeni să judece - 
din dorința de a fi “în rând cu 
lumea”, fără a constata că noi 
aveam propriul nostru drum, 
propria noastră cale ce s-a 
dovedit a fi una de succes.

Vrem mereu să fim altceva 
decât suntem, dintr-un motiv 
cât se poate de stupid și 
anume dorința noastră de 
europenizare, de ajungere la 
înaltele standarde ale 
occidentului. Absența coloa
nei vertebrale nu face din noi 

decât niște bieți milogi, când 
în fapt lucrurile ar putea sta 
cu totul diferit. învățământul 
este cu adevărat cheia 
dezvoltării unui popor, iar 
absența unei educații face din 
tânăra generație doar o simplă 
masă de manevră, o adunătură 
de analfabeți care sunt buni 
doar atunci când votează. Prin 
urmare, nu trebuie să mire pe 
nimeni că studenții ies în 
stradă, dând tonul protestelor. 
Și ei, ca și noi toți, sunt sătui 
de mizeria sistemului, de 
frigul din sălile de curs, de 
bursele simbolice și de 
promisiunile neîmplinite ale 
guvernanților. Și ei, ca și noi, 
vor altceva, vor să 
redobândească respectul pe 

care îl merită și pe care nu 
îl mai pot găsi nicăieri. Este 
inadmisibil ca ministrul de 
finanțe al unei țări să aibă 
nesimțirea și neobrăzarea 
de a susține în public că 
soluția pentru supra
viețuirea școlilor este 
comasarea lor. Nici vorbă 
despre vreo modalitate de a 
găsi bani în bugetul care, 
deși sărac, este destul de 
mare pentru a suporta noile 
salarii de zeci de milioane 
de lei ale directorilor de 
regii autonome falimentare, 
în atari condiții viitorul 
numai bine nu sună, pentru 
a parafraza o reclamă de 
succes, ci pare din ce în ce 
mai sumbru.

ANUNȚ PUBLICITAR
Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, art. 43, alin. (2), lit. B, pct. (b), 

scoate la privatizare o societate comercială din județul Hunedoara, ce este cuprinsă în “Lista nr.12, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa 
scrisă națională și INTERNET.

Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societatea comercială prezentată anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc 
privatizarea.

Nr.crt.
Denumire societate 
Localitate
Adresă

Nr. registrului 
comerțului

Obiect de activitate Capital social 
(mii lei)

Struct, 
acționariat 

(la data publ. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

Cod fiscal

1 SEMACA Hunedoara J20/358/1995 Comerț cu amân. în 
magaz. nespec. cu vânz, 
prod, alim., băut., tutun

34925 FPS 2291
SIF
PPM

1397 2291 * 32 FPS Hunedoara

Hunedoara 
Brad
Str. Dacilor, nr. 9

7392653
Alții 97709

Str. 1 Decembrie, nr.35
Deva, cod 2700


